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RESUMO 

 

A análise histórico-jurídica da disciplina monitoramento de sinais, corroborada pelo estudo 

dos diversos institutos legais corolários a ela, frente a um conturbado cenário globalizado 

tecnológico, em um período de forte instabilidade política das instituições públicas, cujos 

riscos sociais são potencializados em uma sociedade de informação, sob o inevitável choque 

de obscurecimento da própria essência humana, resume o conjunto de fatores que dificultam 

os parâmetros racionais a serem estabelecidos em uma proposta de regulamentação jurídica da 

matéria. As inovações tecnológicas nos mais variados ramos da Ciência, possibilitaram 

ganhos extraordinários para a humanidade. Em matéria de fluxo das comunicações, não foi 

diferente. Nasceu o ciberespaço, cujos dispositivos eletrônico-digitais, viabilizaram uma nova 

dimensão no acesso irrestrito à informação, como também, às mais variadas formas de 

comunicação interpessoal. Essa nova realidade impõe uma profunda reflexão na disciplina das 

modernas formas de criminalidade na rede virtual. Por outro lado, influi sensivelmente, na 

dinâmica da investigação do modus operandi dos grupos criminosos e na consequente 

colheita de prova, em especial, no tocante à criminalidade transnacional, cujo anonimato e 

privacidade que o mundo virtual propicia, é quase que uma garantia da livre prática da 

atividade ilícita e da consequente impunidade. O amparo jurídico sobre tais instrumentos, não 

deve jamais se justificar em doutrinas emergenciais, mas sim, na demonstração da realidade 

que convivemos em uma sociedade sob uma nova concepção de justiça e igualdade, cuja 

eficácia na prevenção e repressão à criminalidade, inexoravelmente, recai sobre a 

permissividade do emprego de modernas técnicas de monitoramento, mediante colheita de 

dados, voz, imagem e dos mais variados sistemas de fluxo comunicacionais e informacionais.  

Torna-se, assim, imperiosa a necessidade de estabelecer um equilíbrio do ordenamento 

jurídico nacional frente à realidade jurídico global das nações, amparadas em um Estado 

Democrático de Direito, sob a constante concepção do princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

PALAVRAS CHAVES: Monitoramento de Sinais – Globalização – Evolução Tecnológica – 

Cibercriminalidade – Expansão do Processo Penal – Desafios da Sociedade de Risco – Déficit 

de legislação – Regulamentação Jurídica  

 



ABSTRACT 

The analyses of juridic historical of the subject of wire tapping is helped by several legal 

institutes linked to the subject, under a controverse technological global scene, in a phase of 

high political instability of public institutions, whose social risks over dimensioned in a 

information society under the inevitable shock of blurring of the human being essence in 

itself, summirize the number of factors wich make it harder the rational parameters to be 

stabilished in a regulatory judicial proposal of the subject. The technology breakthroughs into 

the most varied fields of science, make ir possible extraordinary sains to mankind. In relation 

to communication flow it has not been different. Cyberspace was created whose digital-

electronic devices opened up to a new dimension to unrestict access to information. As well 

as to the most varied forms of interpersonal communication. This new reality rise up a deep 

reflextion into the subject of new forms of criminality in the virtual net. On the other hand it 

highly influences in the dynamics of surveillance of the modus operandi of the criminal 

groups and the taking of evidence, especially, what concerns transnational criminality, whose 

anonymity and privacy which the virtual world makes possible it is almost a guarantee of free 

practice of ilicit activity and its consequent impunity. The juridic base over such tools, should 

never be justified by emergencial doctrines but surely in the demonstration of the reality that 

we interact in a society under the new concept of justice and equality whose efficacy in the 

prevention and repression to criminality is inexorably based on the permissiveness of the use 

of modern techiniques of survaillance under the taking of evidence, voice and image, of the 

most varied systems of information and communication flow.  So, the necessity of stabilishing 

a balance of the national juridic laws facing the global juridic reality backed by a Democratic 

State of law under a continuous conception of the principle of human being dignity. 

KEY WORDS: Wire tapping – Globalization – Technological evolution –– Cyber criminality 

– Expanding of criminal law procedures – Risk society challenge – Innovation legislation 

defict – Judicial regulation 

 



RÉSUMÉ 

 

 

 

L’analyse historico-juridique du domaine de surveillance de signes, confirmée par l’étude des 

divers instituts légaux qui lui sont corollaires, face à un scénario mondialisé technologique 

bouleversé, dans une période de forte instabilité politique des institutions publiques, dont les 

risques sociaux sont mis en valeur dans une société d’information, sous l’inévitable choque de 

l’obscurcissement de l’essence humaine elle même, résume l’ensemble de facteurs que 

rendent difficile la mise en place des paramètres rationaux à être établis dans une proposition 

de réglementation juridique du sujet. Les innovations technologiques dans les plus différents 

domaines de la Science, rendent possibles les bénéfices extraordinaires pour l’humanité. En 

ce qui concerne le flux des communications cela n’a pas été différent. Le cyberespace est né, 

dont les dispositifs électronique-numériques ont permis une nouvelle dimension dans l’accès 

illimité à l’information, mais également, aux  différentes formes de communication 

interpersonnelle. Cette nouvelle réalité impose une réflexion profonde dans les formes 

modernes de criminalité dans le réseau virtuel. D’un autre côté, agit sensiblement sur la 

dynamique de l’enquête du modus operandi des groupes criminels et dans la récolte de 

preuves qui s’ensuit, surtout, pour ce qui est de la criminalité transnationale, dont l’anonymat 

et la privacité que le monde virtuel favorise, est presque une garantie de la libre pratique de 

l’activité illicite et de l’impunité qui s’ensuit. Le soutien juridique sur tels instruments, ne doit 

jamais se justifier sur des doctrines d’urgence, mais, dans la démonstration de la réalité que 

nous vivons dans une société sous une nouvelle conception de justice et égalité, dont 

l’efficacité dans la prévention et répression de la criminalité, inexorablement, retombe sur la 

permissivité de l’emploi de techniques modernes de surveillance, moyennant le recueil de 

données, voix, image et des plus divers systèmes de flux de communication et informations. 

Le besoin s’impose alors d’établir un équilibre de l’ordre juridique national face à la réalité 

juridique globale des nations, soutenues dans un État Démocratique de Droit, sous la 

constante conception du principe de la dignité de la personne humaine. 

MOTS CLÉS: Surveillance de signes – Mondialisation – Évolution Technologique – 

Cybercriminalité – Élargissement de la Poursuite Pénale – Défis de la société de risque – 

Déficit de législation – Réglementation Juridique. 
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1 

INTRODUÇÃO 

 

O cenário mundial em matéria tecnológica gerou um impacto inestimável, não só 

na rotina do ser humano, como na própria condução das relações interpessoais. Hoje, muitas 

vezes, antes mesmo do despertar, o primeiro contato da pessoa é com um dispositivo 

eletrônico, que além do simples ato de informar a hora e a previsão do tempo, 

instantaneamente, despeja na tela um mundo de informações, seja através de sites (blogs, 

chats, salas de conversação...) ou aplicativos de relacionamentos interpessoais.  

No momento do repouso noturno, muitos não se desligam do mundo virtual, uma 

vez que a sensação de desconexão com o mundo exterior gera uma sensação de angústia e 

desconforto. Mesmo quando sozinhos, vivemos em uma redoma virtual que gera a sensação 

de estarmos sempre sob o olhar de um terceiro, que nunca nos abandona.  

Indubitavelmente, a era digital tornou-se um caminho sem volta. As novas 

gerações não dispensam o uso das novas plataformas comunicativas no desenvolvimento do 

processo de educação.  O progresso da tecnologia, nos mais variados ramos da Ciência, 

possibilitou ganhos extraordinários para a humanidade. Em matéria de comunicação 

eletrônica não foi diferente.  

Nasceu o ciberespaço, cujos dispositivos eletrônico-digitais viabilizaram uma rede 

de acesso irrestrito, não só à informação, como também às mais variadas formas de 

comunicações interpessoais. Redes sociais como o Facebook, Twitter, Instagram, entre 

outras, passaram a ser o principal meio pelos quais as pessoas recebem e compartilham ideias, 

opiniões e notícias.   

As formas de conexões virtuais, cujo alcance permite acompanhar, em tempo real, 

os mais variados acontecimentos da vida cotidiana, aliado ao acesso a diferentes plataformas 

de comunicação eletrônica e digital, acabam por gerar uma peculiar forma de sensibilidade 

conectiva. Hoje vivemos em uma era em que o longe está cada vez mais perto, e o próximo 

está cada vez mais distante. 

Atualmente, a rede mundial de computadores (Internet) não depende mais de uma 

conexão física a um computador. Em poucos anos, ela já estava à disposição de sistemas de 

telefonia móvel celular, tablets, entre outros equipamentos eletrônicos, cuja acessibilidade 

atingiu bilhões de pessoas. 
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 Em matéria de comunicação, o impacto da tecnologia não foi diferente. O 

emprego dos mais variados sistemas e técnicas de conversação evoluiu de uma forma 

imprevisível, jamais sonhada pelos próprios “papas” da área de tecnologia da informação.  

Diante desse cenário, sistemas aparentemente inovadores, à medida que surgem, 

já se tornam obsoletos diante de outros mais modernos e eficientes, cuja agilidade e alcance 

pelos usuários, implicam a eliminação de qualquer barreira física, política ou ideológica, de 

um ponto a outro do Planeta.  

 Hoje, ninguém põe em dúvida a imprescindível função comunicacional como um 

dos valores instrumentais mais perenes do mundo moderno. Encontramos à disposição de 

qualquer pessoa inúmeros meios de comunicação na Internet, muitos deles estabelecidos em 

países cuja existência sequer imaginamos. 

Surgem, quase que diariamente, aplicativos e programas, cujos códigos de acesso 

a plataforma de desenvolvimento são segredos guardados a sete chaves pelos seus 

desenvolvedores. Os sistemas utilizam-se de linguagem codificada e criptografada, de modo a 

garantir, em seus prospectos, absoluta segurança à privacidade das comunicações dos seus 

usuários, muitas vezes, longe do próprio alcance do Estado.  

 Diante dessas sensíveis mudanças no cenário tecnológico, quase que 

instantaneamente, apareceram consequências no cenário criminal, uma vez que, rapidamente, 

as novas tecnologias passaram a ser aliadas às organizações criminosas.  

Nessa esteira, a preocupação com o universo imensurável das fronteiras 

eletrônicas, implicou em uma mudança de paradigma. Diversos países europeus, bem como os 

Estados Unidos, rapidamente, se mobilizaram no sentido de criar novos tipos penais voltados 

para os crimes praticados pela Internet, denominados cibercrimes.  

 Se por um lado essa nova realidade impôs uma profunda reflexão em matéria de 

cibercriminalidade, diante do surgimento de novas figuras típicas, como o ciberterrorismo e a 

pedofilia virtual, por outro lado, influiu sensivelmente na dinâmica da investigação do modus 

operandi dos grupos criminosos e na consequente colheita de provas, em especial no tocante à 

criminalidade transnacional, cujo anonimato e privacidade que o mundo virtual propicia, é 

quase que uma garantia da livre prática da atividade ilícita e da consequente impunidade.  
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Nesse contexto, o crime organizado apropriou-se das novas tecnologias, de forma 

a garantir a segurança e a privacidade no intercâmbio de informações, de dados e das 

imagens, além das mais variadas formas de engenharia financeira, na movimentação de ativos 

oriundos de atividades criminosas altamente rentáveis. Ademais, a inoperância dos órgãos 

reguladores, corroborada pela anacrônica legislação pertinente à matéria, tornaram-se aliadas 

às organizações criminosas, que acabam por transitar por um espaço anômalo, de flagrante 

ausência e controle Estatal.  

A convergência desses fatores, aliado ao atraso do ordenamento jurídico frente à 

constante evolução tecnológica, gera um paradigma em matéria de investigação e colheita de 

provas. A prova física dá lugar à prova digital, de forma que as técnicas e instrumentos 

investigativos contemplados na legislação adjetiva, não mais se mostram eficazes e viáveis 

para o fim para o qual foram idealizados.  

Nessa seara, acabam por surgir as mais variadas teses doutrinárias e opiniões em 

matéria de emprego de novas tecnologias na colheita de provas, cuja disciplina, para alguns, 

implicaria uma intolerável afetação aos direitos e garantias fundamentais consagrados pelo 

Estado Democrático de Direito.  

Valores essenciais e inalienáveis como a liberdade de expressão, informação, 

comunicação, privacidade, intimidade, honra e imagem, tornam-se, muitas vezes, 

instrumentos para a impunidade.  

Por sua vez, o primado de uma ordem jurídica respaldada no próprio Estado de 

Direito, consagra a existência de princípios basilares na Constituição Federal de 1988, cujos 

mandamentos imperam sobre qualquer forma de desequilíbrio ou instabilidade legal, política 

e social. 

 Já ao adentrarmos na sensível esfera da liberdade de expressão e comunicação, 

muitas vezes, ainda sob os resquícios de um passado político tenebroso, vozes condenam 

qualquer forma de regulamentação e controle estatal sobre tão delicada disciplina, pois 

estaríamos, de alguma forma, censurando conquistas alcançadas pela democracia.   

Dessa forma, o Poder Público torna-se carente de instrumentos efetivos de 

controle e fiscalização de serviços de natureza essencialmente pública, seja na área do fluxo 

das comunicações, cujo cenário contemporâneo demonstra o domínio de empresas 

estrangeiras, seja no ramo das telefonias ou Internet.  
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Cria-se, assim, uma zona cinzenta, diante da lacunosa ou inexistente 

regulamentação legal em matéria de direitos e obrigações aplicáveis às empresas de 

comunicação e informação, cujos provedores, sites, aplicativos e redes sociais, ficam à deriva 

dos interesses de grupos estrangeiros, econômicos, senão, da própria criminalidade.  

Nesse sentido, a atuação dos órgãos reguladores limita-se ao sabor dos interesses 

econômicos de empresas que, muitas vezes, sequer são constituídas no território nacional, mas 

oferecem os seus serviços a um número indeterminado de pessoas dentro do próprio País.  

 Não há porque existir distinção entre aqueles que se utilizam licitamente dos 

sistemas comunicacionais para atividades de cunho íntimo, cuja obrigação do Estado é a 

garantia da inviolabilidade, daqueles que atuam no submundo do crime e tornam-se 

inalcançáveis à força da Lei. 

 Diante do exposto, pretendemos com o presente estudo, responder aos seguintes 

problemas: o ordenamento jurídico brasileiro contém normas processuais penais adequadas 

para o Poder Público prevenir e apurar as infrações criminais praticadas por meio ou com o 

uso das novas tecnologias? Os normativos administrativos são suficientes e eficientes para a 

regulamentação das novas tecnologias comunicacionais? 

 Por sua vez, será que a nova dinâmica tecnológica imposta pelo modo de atuação 

das organizações criminosas e terroristas não demandaria uma interpretação evolutiva das 

normas constitucionais?  

 Dessa forma, diante da contemporaneidade da disciplina, buscamos uma análise 

jurídica dos institutos e diplomas legais voltados à matéria “monitoramento de sinais”, cuja 

análise demanda a inevitável interpretação dos incisos X e XII da Constituição Federal, além 

dos princípios corolários a eles, da Lei nº. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), da 

Lei nº. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), da Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de 

Telecomunicações), além dos diversos Tratados, Convenções e Propostas legislativas 

pertinentes à matéria. 

Em apertada síntese, uma vez que o assunto será objeto de estudo no Capítulo II, 

importante destacar que a opção, no presente estudo, pela terminologia “monitoramento de 

sinais”, deve-se ao próprio cenário evolutivo comunicacional contemporâneo. Hoje, a 

expressão “interceptação telefônica”, consagrada pela Constituição Federal de 1988, bem 
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como pela legislação ordinária, não se compatibiliza conceitualmente e tecnicamente com a 

realidade imposta pelas novas tecnologias pertinentes à matéria.  

Na era digital, não podemos mais dispensar o emprego de sistemas de vigilância, 

rastreamento, monitoramento e captação de sinais digitais, ópticos, acústicos, 

eletromagnéticos na obtenção de provas. 

 Por sua vez, a aplicação desses novos sistemas, inevitavelmente, esbarra na 

questão da coleta de dados sigilosos, cuja interpretação constitucional, resulta nas mais 

variadas correntes doutrinárias sobre conflitos, conciliações, harmonização, integração, 

conformidade e unidade em matéria de direitos e garantias fundamentais. A interpretação 

mais moderna da Constituição Federal de 1988 impõe a premissa do amparo no princípio da 

proporcionalidade, sob a concepção dos seus pressupostos, quais sejam, necessidade, 

adequação, proibição do excesso e proporcionalidade stricto sensu. 

 Superada essa análise, torna-se imperioso o estudo histórico do avanço da 

tecnologia em matéria de repressão criminal. Tal estudo deve levar em consideração a 

interpretação evolutiva dos pressupostos constitucionais, quando excepciona a violação à 

imagem, honra, vida privada e intimidade e suas devidas implicações no campo 

infraconstitucional, em especial, em matéria regulamentar, bem como suas consequências na 

casuística dos tribunais superiores. 

Diante da análise legal, doutrinária e jurisprudencial, amparada nos alicerces 

principiológicos e normativos da Constituição Federal de 1988, buscamos uma nova visão em 

relação à regulamentação procedimental do monitoramento de sinais, frente a anacrônica e 

retrógrada Lei de Interceptação Telefônica. Ademais, não podemos deixar de mencionar os 

lacunosos projetos em tramitação no Congresso Nacional Brasileiro pertinentes à disciplina, 

os quais revelam, mesmo antes de seu nascimento, relativa inoperância, diante dos novos 

desafios que exige o atual estágio de prevenção e repressão à criminalidade organizada em 

âmbito mundial.   

 Já nessa esfera dos crimes transnacionais, verificamos que a temática do acesso à 

justiça impõe novos compromissos e desafios às Instituições Públicas brasileiras perante os 

demais governos e blocos, devido, não só a uma realidade de crescente mobilidade das 

pessoas, mas, principalmente, frente à facilidade de interação de criminosos proporcionada 

pelas redes comunicacionais. 
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Nesse sentido, apesar da perniciosa tarefa de interagir ordenamentos jurídicos de 

diferentes nações, frente à existência de barreiras políticas, sociais e culturais que as tornam 

quase que instransponíveis, torna-se de fundamental importância a busca por instrumentos de 

cooperação internacional, tais como, acordos, tratados e convenções, além da busca constante 

da eficácia e eficiência no atendimento às demandas internacionais.  

 Dessa forma, o presente estudo buscará demonstrar esse cenário de constante 

evolução e mudanças tecnológicas em matéria de técnicas especiais de investigação, sempre 

com amparo constitucional. 

O presente trabalho é dividido em quatro Capítulos, incluindo o resumo, a 

presente introdução, conclusão, referência e anexos.   

 No Capítulo I, ao abordar o tema “Monitoramento de sinais”, analisamos o 

aspecto histórico-evolutivo da disciplina interceptação das comunicações telefônicas, dados 

de informática e telemática, sob o constante amparo interpretativo das constituições 

brasileiras e legislação infraconstitucional correlata, além de traçar um panorama sobre o 

cenário politico legislativo pertinente as diversas propostas de lei lançadas sobre o tema 

proposto no presente estudo.   

 Por sua vez, o Capítulo II, ao tratar do tema “Globalização e os desafios da era 

digital”, analisa as implicações técnico jurídicas do mundo virtual na sociedade globalizada, 

sob o enfoque dos sistemas comunicacionais das redes virtuais e suas implicações no 

ordenamento jurídico brasileiro, seja na disciplina dos crimes cibernéticos, como também, na 

assim denominada por alguns, “Constituição da Internet”, ou seja, o Marco Civil da Internet.     

Diante do conturbado cenário contemporâneo em matéria de novas tecnologias a 

serviço da criminalidade organizada, o Capítulo III, sob o tema “Técnicas investigativas, 

novas tecnologias e os desafios da sociedade de risco”, analisa a polêmica questão do 

emprego das modernas técnicas especiais de investigação em um cenário de comoção social, 

potencializado pela sociedade da informação, diante da aplicação de doutrinas emergenciais, 

na prevenção e repressão às organizações criminosas e a grave problemática do terrorismo. 

Finalmente, o Capítulo IV, discorre sobre “monitoramento de sinais e o déficit de 

legislação” (a busca de um novo entendimento sobre o ordenamento processual penal e 

legislação correlata em matéria de monitoramento de sinais). 
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A técnica de pesquisa utilizada abrange os métodos documental e bibliográfico. 

Ela permite a verificação da evolução teórica das peculiaridades, referentes ao tema, do 

Direito Penal, Processual Penal e Constitucional, tanto do ponto de vista científico doutrinário 

quanto político criminal.  

Os métodos de procedimento utilizados são: monográfico, histórico, comparativo 

dos ordenamentos jurídicos nacional e estrangeiro, artigos publicados em periódicos físicos e 

eletrônicos. 

  O eixo fundamental da pesquisa concentra-se no objetivo de solucionar o 

paradigma das novas tecnologias, frente a anacrônica legislação que disciplina o 

monitoramento do fluxo das comunicações, de modo que, ao estabelecer novos parâmetros na 

busca de um equilíbrio na aplicação do ordenamento jurídico, na eficiência das instituições 

públicas na promoção de políticas voltadas ao bem comum e na eficácia de um Estado 

Democrático de Direito, tornam-se premissas amparadas sob os inabaláveis alicerces da 

Justiça e da dignidade da pessoa humana.  
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CAPÍTULO I 

O TRATAMENTO JURÍDICO DO MONITORAMENTO DAS 

COMUNICAÇÕES 

  

SUMÁRIO: 1.1. A polissemia da expressão “interceptação telefônica”; 1.2. O 

contexto histórico-evolutivo do monitoramento das comunicações; 1.2.1. O Código Brasileiro 

de Telecomunicações; 1.3. Conceitos e terminologias aplicadas à matéria comunicacional; 

1.4. A interpretação dos incisos X e XII, do artigo 5º, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988; 1.4.1 A inviolabilidade do sigilo ou segredo da correspondência; 1.4.2. O 

sigilo de dados e das comunicações telefônicas; 1.5. A interceptação das comunicações 

telefônicas sob a égide da Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996; 1.5.1. A abrangência da Lei 

nº. 9.296/1996; 1.5.2 Os legitimados; 1.5.3. A cautelaridade da medida: fumus boni iuris e 

periculum in mora; 1.5.4. A delimitação temporal da medida de monitoramento das 

comunicações; 1.5.5. A transcrição das comunicações e o auto circunstanciado; 1.5.6. Os 

sistemas de monitoramento das comunicações; 1.5.7. O ônus do suporte da implementação da 

medida de monitoramento das comunicações;  1.5.8. A condução da medida de 

monitoramento das comunicações; 1.5.9. O incidente de inutilização; 1.6. O conturbado 

cenário legislativo em matéria de monitoramento telefônico; 1.6.1. A Comissão Parlamentar 

de Inquérito das Escutas Telefônicas (CPIESCUT); 1.6.2. Análise cronológica das propostas 

legislativas pertinentes à disciplina “monitoramento das comunicações”. 

 

1.1. A polissemia da expressão “interceptação telefônica”  

O estudo do monitoramento do fluxo das comunicações, invariavelmente, remete 

a uma série de diferentes abordagens quanto às terminologias empregadas.  

Desse modo, seja no campo científico ou legal, deparamo-nos com a falta de 

tecnicismo no emprego de conceitos e terminologias da temática ora abordada. Vemos o 

emprego de vários termos, tais como: interceptação, gravação, escuta, grampo, 

monitoramento do telefone, ou mesmo aquele realizado por qualquer outro sistema diferente 

destes, seja por meio do fluxo cibernético ou outras formas de comunicação, (telégrafo, ondas 

de rádio, satélite, entre outros sistemas)  
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Ao compararmos a legislação portuguesa com o ordenamento jurídico brasileiro, 

em matéria de escutas telefônicas, notamos a dificuldade do intérprete quanto ao emprego 

terminológico polissêmico e diversificado do tema ora abordado. 

Desde 1º de janeiro de 2016, o acordo ortográfico celebrado entre os países de 

língua portuguesa passou a ser obrigatório para todos os países signatários.1 Apesar da 

unificação da Língua Portuguesa, no tocante aos ordenamentos jurídicos, as nações irmãs 

apresentam sutis diferenças, conforme constataremos em matéria de terminologias pertinentes 

à matéria, relativa ao “monitoramento de sinais”. 

Nesse sentido, a título meramente exemplificativo, citamos algumas terminologias 

em matéria de “monitoramento de sinais” adotadas pelo ordenamento jurídico e doutrina 

portuguesa. Entre eles destacamos: a) Correio eletrônico; b) comunicações eletrônicas; c) 

escutas telefônicas; d) fluxo informacional e comunicacional; e) ciberespaço; d) 

cibercriminalidade; e) cibercrime.   

Devemos, assim neste momento, para efeito didático, identificar o real significado 

terminológico e técnico das principais terminologias pertinentes à disciplina ora abordada, 

conforme observa Benjamin Silva Rodrigues, ao comentar dispositivos do Código de 

Processo Penal português, no trecho a seguir transcrito:  

No Código de Processo Penal – artigos 187.º e 190.º -, em matéria de 

“escutas telefônicas”, o intérprete depara-se com um uso terminológico 

polissêmico e diversificado, quer ao nível da qualificação dos meios técnicos 

da forma de ingerência nas (tele) comunicações privadas (interceptação e a 

gravação), quer ao nível da delimitação do “tipo fluxo informacional e 

comunicacional” (conversação ou comunicação) em causa. Importa, por isso, 

identificar o que se deve entender por cada uma dessas expressões, com vista 

a uma correcta compreensão das diversas situações fácticas possíveis.2  

Por isso, ao comentarmos nas notas introdutórias do presente estudo a adoção da 

terminologia “monitoramento de sinais”, ao invés daquela consagrada pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, justificamos o emprego da palavra “sinal”3, diante de uma nova concepção 

                                            
1 Nos termos do Decreto nº. 6583/2008, o acordo Ortográfico da Língua Portuguesa foi celebrado entre os 

Governos da República de Angola, da República Federativa do Brasil, da República de Cabo Verde, da 

República de Guiné-Bissau, da República de Moçambique, da República Portuguesa e da República 

Democrática de São Tomé e Príncipe. No Brasil, o acordo foi ratificado em setembro de 2008 e as novas regras 

tornaram-se obrigatórias dedes o dia 1º de janeiro de 2016. (Decreto nº. 6583, de 29 de setembro de 2008). 
2 Das Escutas Telefônicas, p. 85. 
3 O emprego da terminologia “interceptação telefônica” encontra-se ultrapassado diante da interpretação que se 

deve conceber ao inciso XII, do artigo 5º, da Constituição Federal, de forma que a terminologia “sinal”, acaba 

por representar fidedignamente uma nova concepção em matéria de monitoramento do fluxo das redes 
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tecnológica que se deve impor no cenário contemporâneo, ao tratar do nebuloso tema do 

monitoramento do fluxo de redes comunicacionais e informacionais.    

Desse modo, as expressões “comunicações telefônicas” e “interceptação 

telefônica”, consagradas, respectivamente, pela Constituição Federal brasileira de 1988, e pela 

legislação infraconstitucional vigente, não se compatibilizam, do ponto de vista técnico-

conceitual, com a nova dinâmica imposta pelos diversos meios e sistemas de comunicação. 

A previsão constitucional da matéria encontra guarida no inciso XII, do artigo 5º, 

da Constituição Federal brasileira de 1988, cuja norma disciplina que:  

Art. 5º. [...] 

[...]. 

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 processual penal. 

Por sua vez, conforme previsão do próprio preâmbulo da Lei nº 9.296, de 24 de 

julho de 1996, o legislador infraconstitucional elaborou-a com o objetivo de regulamentar a 

parte final do referido dispositivo constitucional. 

Em seu artigo 1º, o legislador ordinário disciplinou a possibilidade de 

“interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza”, além de acrescentar em 

seu parágrafo único, que a Lei 9.296, de 1996, aplica-se à “interceptação do fluxo de 

comunicações em sistemas de informática e telemática”. 

Diante das diversas terminologias e sistemas agregados pela Lei ordinária, mesmo 

após quase três décadas da promulgação da Constituição Federal de 1988, ainda são latentes 

na doutrina e na casuística, diferentes entendimentos e divergências sobre a matéria 

“monitoramento de sinais”.  

Desde discussões quanto as mais variadas concepções terminológicas dos termos 

“interceptação telefônica”, “sistemas de informática” e “telemática”, como também, a própria 

constitucionalidade dos sistemas agregados pela legislação ordinária, em especial, ao 

tratarmos sobre medidas limitadoras a direitos e garantias individuais.  

                                                                                                                                        
informacionais e comunicacionais, conforme podemos conferir, nos termos consignados pelo dicionário, ou seja: 

“Si.nal sm (lat signale) 1. Tudo o que faz lembrar ou representar uma coisa, um fato ou um fenômeno presente, 

passado ou futuro. [...] 6. Demonstração exterior do que se pensa, do que se quer, aceno, gesto. 20. Ação ou 

manifestação óptica ou acústica de aparelhos [...] 21. Qualquer meio convencional empregado na 

telecomunicação, seja por telefone, telégrafo, rádio, radar, televisão”. (Michaelis, p. 1943 e 1944) 
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Apesar da profícua discussão corroborada pelas diversas teses doutrinárias e 

correntes jurisprudenciais elaboradas sobre o assunto, os meios de comunicação evoluíram 

sensivelmente nas últimas décadas. Na época da elaboração da Constituição Federal de 1988, 

sequer imaginava-se que, um dia, teríamos mais de um celular por habitante no Brasil, quiçá o 

acesso à Internet fora de um sistema computacional.   

Segundo dados obtidos no site da Anatel (Agência Brasileira de 

Telecomunicações), o Brasil registrou, em agosto de 2015, 280,02 milhões de linhas ativas na 

telefonia móvel e teledensidade de 136,86 acessos por 100 habitantes. No oitavo mês de 2015, 

os acessos pré-pagos totalizavam 208,02 milhões (74,29% do total) e os pós-pagos, 72 

milhões (25,71%).4  

Diante desse cenário, podemos afirmar que há mais de uma linha celular por 

habitante no território brasileiro. Ademais, a população brasileira é uma das que mais acessa a 

internet e participa das redes sociais. 5   

 Dessa forma, propomo-nos a demonstrar, no presente estudo, nos termos da 

moderna interpretação sistêmica do ordenamento jurídico brasileiro e comparado, sob o 

                                            
4 (Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/institucional/index.php?option=com_content&view=article&id=717>. 

Acesso em 11 nov. de 2015). 
5  Segundo pesquisa realizada em mais de 19 mil domicílios brasileiros entre os meses de outubro de 2014 a 

março de 2015, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, criado pelo Decreto nº. 4.829, de 3 de 

setembro de 2003, o número de brasileiros que usou o celular para se conectar à internet mais do que triplicou 

nos últimos três anos. Segundo o estudo, 47% dos brasileiros com 10 ou mais anos usaram o telefone móvel para 

navegar na web. Destes, 84%, afirmaram que o fazem todos os dias ou quase todos os dias. Na pesquisa 

realizada pelo CGI.br em 2011, o número de pessoas que se conectavam pelo celular era de apenas 15%. Apesar 

do crescimento no uso do telefone móvel, o número de pessoas que se conectavam pelo celular era de apenas 

15%. Apesar do crescimento no uso do telefone móvel, o número de domicílios brasileiros com conexão à 

internet é de 50%. Assim, uma em cada duas famílias não tem acesso à rede em casa. A região Sudeste é a que 

tem o maior número de domicílios conectados, com 60%. Já na região Norte, apenas 35% dos lares tem conexão 

com a web. As desigualdades também são mantidas nas faixas de renda. Na classe A, a proporção de domicílios 

com acesso à internet é de 98%, enquanto nas classes D e E apenas 14% estão conectados. Nas áreas urbanas, a 

proporção é de 54%, enquanto nas rurais é de 22%. As pessoas que se conectam à internet apenas pelo pacote de 

dados do celular, no entanto, não entraram nas estatísticas da presença de conexão à internet em casa. O estudo 

também mostrou que os domicílios brasileiros estão se adaptando aos aparelhos móveis. Entre aqueles com 

conexão à rede, 66% tem wi-fi. As tarefas mais realizadas on-line, segundo a pesquisa, são a troca de mensagens 

instantâneas, como pelo WhatsApp ou pelo Messenger, do Facebook (realizada por 83% dos usuários da 

internet), seguido pelo uso de redes sociais (76%) e compartilhar conteúdo, como textos imagens ou vídeos 

(67%). Entre aqueles que nunca usaram a internet, o principal motivo dado é a falta de habilidade com o 

computador, citado por 68%. A falta de interesse foi apontada por 63% dos entrevistados, enquanto 28% 

disseram não ter onde usar. A pesquisa foi realizada em mais de 19 mil domicílios brasileiros entre outubro de 

2014 e março de 2015. (Disponível em: <http://www.cgi.br/publicacoes/indice/pesquisas/>. Acesso em 23 nov. 

de 2015). 

http://www.anatel.gov.br/institucional/index.php?option=com_content&view=article&id=717
http://www.cgi.br/publicacoes/indice/pesquisas/
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amparo e concepção dos instrumentos de cooperação internacional6, que a disciplina do 

“monitoramento de sinais” é um meio legítimo de obtenção de prova. 

Contudo, diante da natureza do instituto em questão, cuja essência, 

inevitavelmente, invade a esfera da intimidade, privacidade, vida privada, honra e imagem, o 

tratamento dispensado à disciplina “monitoramento de sinais” deve sempre estar sob o 

constante amparo dos princípios da Dignidade da Pessoa Humana e do Estado Democrático 

de Direito.  

Assim, no sentido de manter a harmonia e equilíbrio entre os direitos e garantias 

consagrados pela Constituição Federal de 1988, além das normas de direitos humanos 

disciplinadas nos tratados e convenções internacionais recepcionados pelo ordenamento 

jurídico brasileiro7, torna-se uma imposição a todas as esferas estatais, a constante análise da 

disciplina “monitoramento de sinais”, sob a luz do princípio da proporcionalidade lato sensu e 

sob a equação dos subprincípios corolários a ele, quais sejam, a necessidade, a adequação, a 

proibição do excesso e a proporcionalidade stricto sensu. 

 

1.2. O contexto histórico-evolutivo do monitoramento das comunicações 

Torna-se importante, em especial, na ciência jurídica, uma análise histórica dos 

institutos, de forma a estabelecer uma sistematização da disciplina ora analisada, conforme 

uma sequência cronológica e evolutiva do próprio ordenamento jurídico. 

Em matéria de interceptação telefônica8, diante da evolução tecnológica do fluxo 

das comunicações, torna-se de fundamental importância, não só uma simples abordagem 

jurídico-cronológica, mas, principalmente, evolutiva do tema.     

Os relatos históricos apontam que, em meados do Século XIX, Samuel Morse 

transmitiu a primeira mensagem através do telégrafo eléctrico, qual seja: Qual é a vontade de 

Deus?9  

                                            
 6 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Artigo 5º [...]: § 2º. Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” 
7 Nos termos da inovação introduzida pela Emenda Constitucional nº. 45, ao disciplinar no § 3º, do artigo 5º, da 

Constituição Federal de 1988, prevê o seguinte: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 

que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 
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Já o “sinal” telefônico surgiu em um experimento por mero acaso da ciência. Na 

noite do dia 2 de junho de 1875, Alexander Graham Bell, um imigrante escocês que morava 

nos Estados Unidos, professor de surdos-mudos, fazia experiências com um telégrafo 

harmônico, quando seu ajudante, Thomas Watson, puxou a corda do transmissor e emitiu um 

som diferente. O som foi ouvido por Bell do outro lado da linha.10  

A invenção foi patenteada em 7 de março de 1876, no entanto, a data que entrou 

para a história da telefonia foi 10 de março de 1876. Nesse dia, foi feita a transmissão elétrica 

da primeira mensagem completa pelo aparelho recém-inventado. 

Por sua vez, em 30 de novembro de 1990, foi inaugurado o sistema de telefonia 

móvel celular no Brasil. A primeira ligação foi realizada pelo Ministro da Infraestrutura, 

Ozires Silva, de dentro de um automóvel, ao Ministro da Justiça Jarbas Passarinho.11   

Distante da pretensão de discorrer sobre a cronologia histórica dos sistemas de 

comunicação, optamos por realizar um breve relato histórico, com o objetivo de situar no 

ordenamento jurídico brasileiro, a disciplina interceptação das comunicações telefônicas, 

conforme veremos na menção às constituições brasileiras e legislações infraconstitucionais 

correlatas à matéria.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi a primeira a 

consignar, textualmente, a possibilidade da medida excepcional de interceptação das 

comunicações telefônicas. Contudo, de acordo com uma cronologia histórica dos meios de 

comunicação no Brasil, traçada nos parágrafos anteriores, passamos a analisar os dispositivos 

constitucionais pertinentes à matéria, a partir da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 

1934. 

As Constituições brasileiras de 1934, 1937 e 1946, somente disciplinaram a 

inviolabilidade da correspondência, ou seja, não houve qualquer referência à comunicação 

telefônica.12 

                                                                                                                                        
8 Diante do contexto histórico-evolutivo, optou-se, nesse momento, por motivo didático por manter a 

terminologia vigente no ordenamento jurídico brasileiro.   
9 Anabela Miranda Rodrigues, p. 167 
10 Ethevaldo Siqueira. Revolução digital: história e tecnologia no século 20, p. 59 
11 Idem, p. 275. 
12 Antônio Cezar Peluso. As Constituições do Brasil: 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988 e suas 

emendas, p. 141-245 
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Já a Constituição de 1967, modificada posteriormente pela Emenda Constitucional 

nº 1, de 17 de outubro de 1969, contemplava a inviolabilidade do sigilo da correspondência 

das comunicações telegráficas e telefônicas. Assim assegurava-se o sigilo telefônico de modo 

absoluto.13 

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro, após a Emenda Constitucional 

nº. 1, de 1969, permitiria a violação do sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas e telefônicas, somente se decretado o estado de sítio ou de emergência.14  

Logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, criou-se um período 

cinzento em matéria de interceptação das comunicações telefônicas, diante da insegurança 

jurídica proporcionada pela morosidade do Poder Legislativo na regulamentação do inciso 

XII, do artigo 5º, da Constituição Federal, cuja redação do dispositivo remetia à medida 

excepcional de interceptação das comunicações telefônicas “às hipóteses e na forma 

disciplinadas por lei”.  

Diante do limbo jurídico, surgiu a discussão se a Constituição Federal de 1988 

teria ou não recepcionado a Lei nº. 4.117, de 27 de agosto, de 1962, ou seja, o Código 

Brasileiro de Telecomunicações, conforme analisaremos no tópico seguinte.  

 

1.2.1. O Código Brasileiro de Telecomunicações  

No campo infraconstitucional, discutia-se, doutrinariamente, a aplicação ou não 

do Código Brasileiro de Telecomunicações – CBT, (Lei nº. 4.117, de 27 de agosto, de 

1962),15 o qual, em seu artigo 57, discrimina as hipóteses que não caracterizam violação de 

telecomunicação. Por sua vez, o inciso II, e, do referido dispositivo, dispõe sobre a 

possibilidade de interceptação das telecomunicações, mediante ordem judicial, sem, contudo, 

regulamentar a matéria.16 

                                            
13 Idem, 247-267. 
14 Nos termos do artigo 153, parágrafo 9º, da Emenda Constitucional nº 1, de 1969, artigo 156, parágrafo 

segundo, artigo 158, parágrafo primeiro, e artigo 155, todos da Constituição de 1997.   
15 Oportuno registrar que o Código Brasileiro de Telecomunicações sofreu alterações pela atual Lei nº. 9.472, de 

1997, (Lei Geral de Telecomunicações), posteriormente, também modificada pela Lei nº. 9.986/2000.  
16 Lei nº. 4.117, de 27 de agosto, de 1962: “Artigo 57. Não constitui violação de telecomunicação: I - A recepção 

de telecomunicação dirigida por quem diretamente ou como cooperação esteja legalmente autorizado; II - O 

conhecimento dado:  a) ao destinatário da telecomunicação ou a seu representante legal;  b) aos intervenientes 

necessários ao curso da telecomunicação; c) ao comandante ou chefe, sob cujas ordens imediatas estiver 

servindo;  d) aos fiscais do Govêrno junto aos concessionários ou permissionários; e) ao juiz competente, 

mediante requisição ou intimação dêste.” 



  

 

15 

Ao analisar a recepção da referida norma pela Lei Máxima vigente à época, Ada 

Pellegrini Grinover concluiu pela admissibilidade da interceptação telefônica, de modo que a 

inexistência de ressalva no texto da Constituição de 1969, não significava a absoluta proibição 

da interceptação telefônica, a qual poderia efetivar-se mediante determinação judicial à 

concessionária de telecomunicações, em casos graves.17 

Inclusive, em precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, discutiu-se uma 

decisão de um Juiz de Direito de Primeira Instância, o qual teria autorizado a medida 

excepcional em uma investigação de crime de extorsão mediante sequestro e homicídio, com 

fundamento no Código Brasileiro de Telecomunicações.18   

A medida de interceptação telefônica possibilitou a prisão do indiciado e a sua 

condenação. Uma vez impetrado recurso contra a decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo 

acolheu a manifestação do Ministério Público, no sentido de que a inviolabilidade do sigilo 

das comunicações telefônicas não tem caráter absoluto, de forma que o Código Brasileiro de 

Comunicações permitia, à época, a medida excepcional.19 

O Supremo Tribunal Federal não chegou a analisar o mérito da referida matéria, 

contudo, em uma decisão sobre interceptação telefônica realizada por particular, entendeu 

pelo trancamento do inquérito policial, diante da ilicitude da prova e da afronta ao princípio 

da inviolabilidade do sigilo das comunicações, nos termos do parágrafo 9º, do artigo 15320, da 

Constituição de 1967, modificada pela Emenda Constitucional n. 01, de 1969.21 

Em razão da absoluta restrição constitucional, somente haveria a possibilidade da 

violação do sigilo das telecomunicações durante o período do estado de sítio, nos termos do 

artigo 156, parágrafo 2º, letra f da Carta Magna vigente à época.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, diante da previsão 

excepcional do inciso XII, do artigo 5º, que dispôs ser “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 

                                            
17 Ada Pellegrini Grinover. Liberdades Públicas e processo penal – As interceptações telefônicas, p. 227 e ss.  
18 Benjamim Silva Rodrigues. (Tomo I), p. 520-521. 
19 Ibidem.  
20 Nos termos do artigo 53, parágrafo 9º da Constituição Federal de 1969 “É inviolável o sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas e telefônicas”. 
21 STF. RHC 63834/SP. Segunda Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho, m.v, j. 18/12/1986, pub. DJ de 05/06/1987, 

p. 11112. 
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fins de investigação criminal ou instrução processual penal”, instaurou-se a polêmica sobre a 

recepção ou não do artigo 57 do Código Brasileiro de Telecomunicações.  

Diante do novo dispositivo da Constituição Federal de 1988, Grinover passou a 

adotar o seguinte entendimento:  

Ainda antes da convocação da Assembleia Nacional Constituinte, em 

diversas ocasiões havíamos manifestado o entendimento de que fazia 

imprescindível a intervenção do legislador brasileiro, para o adequado 

tratamento das interceptações telefônicas autorizadas, delineando, para tanto, 

as linhas mestras a serem observadas pela lei ordinária. Agora aprovado o 

projeto de texto constitucional, o próprio mandamento da Lei Maior obriga o 

legislador a disciplinar minuciosamente a matéria.22  

Após opiniões doutrinárias e pronunciamentos judiciais divergentes sobre a 

matéria, o Supremo Tribunal Federal, em duas decisões (HC 69912/RS e HC 73.351-4/SP), 

concluiu, em apertada decisão por maioria de votos, não estar o aludido dispositivo do Código 

Brasileiro de Telecomunicações recepcionado pela Constituição Federal, uma vez que o artigo 

5º, XII, do mencionado diploma dependeria de regulamentação.  

Segundo a decisão do Supremo, o referido dispositivo constitucional não é 

autoaplicável, além do que, a Constituição Federal de 1988, não teria recepcionado o artigo 

57, II, e, do Código Brasileiro de Telecomunicações, para fins de investigação criminal. Por 

sua vez, diante da ilicitude da interceptação telefônica, a mesma contaminaria outras provas 

dela derivadas direta ou indiretamente.23 

Nesse sentido, somente após a edição da norma legal específica, poder-se-ia 

admitir a interceptação das comunicações telefônicas, conforme trecho da decisão que segue 

abaixo: 

                                            
22 Ada Pelegrini Grinover, O regime brasileiro das interceptações telefônicas, p. 113. 
23 Segue trecho da Ementa do HC nº. 69912/RS: “Prova ilícita: escuta telefônica mediante autorização judicial: 

afirmação pela maioria da exigência de lei, até agora não editada, para que, "nas hipóteses e na forma" por ela 

estabelecidas, possa o juiz, nos termos do artigo 5º, XII, da Constituição, autorizar a interceptação de 

comunicação telefônica para fins de investigação criminal; não obstante, indeferimento inicial do habeas corpus 

pela soma dos votos, no total de seis, que, ou recusaram a tese da contaminação das provas decorrentes da escuta 

telefônica, indevidamente autorizada, ou entenderam ser impossível, na via processual do habeas corpus, 

verificar a existência de provas livres da contaminação e suficientes a sustentar a condenação questionada; [...], 

no sentido de que a ilicitude da interceptação telefônica - a falta de lei que, nos termos constitucionais, venha a 

disciplina-la e viabiliza-la - contaminou, no caso, as demais provas, todas oriundas, direta ou indiretamente, das 

informações obtidas na escuta (fruits of the poisonous tree), nas quais se fundou a condenação do paciente.” 

(STF, Tribunal Pleno, HC 69912/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, v.m., j. 16/02/1993, pub. DJU 25/03/1994, 

seção 1, p. 112). 
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É certo a corte já afirmou que não houve recepção do dispositivo da Lei nº 

4,117 aos efeitos da disciplina prevista na parte final do inciso XII do art. 5º 

da Constituição. É de admitir-se, pois que a escuta telefônica, a esta altura, 

inexistente lei, é efetivamente vedada. Toda prova vinda aos autos. Com 

base em degravação de escuta telefônica, é prova ilícita e não pode ser 

considerada no processo[...] 24 

Somente após oito anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, o 

legislador infraconstitucional regulamentou a matéria “interceptação das comunicações 

telefônicas”, nos termos da Lei nº. 9.296, de 24 de julho de 1996. 

 

1.3. Conceitos e terminologias aplicadas à matéria comunicacional.  

Antes de começar a discorrer sobre os aspectos jurídicos pertinentes à Lei nº 

9.296, de 1996, torna-se interessante, para a metodologia do estudo do “monitoramento de 

sinais”, uma abordagem técnica conceitual pertinente às diversas expressões legais, 

doutrinárias e científicas referentes ao tema ora abordado.  

A palavra interceptação não deve ser tomada em seu sentido lato ou corriqueiro 

como ato de interromper, obstaculizar, deter ou cortar, mas sim, no sentido de captar a 

comunicação telefônica, tomar conhecimento, ter contato com o conteúdo dessa comunicação.  

Entre os diversos significados da expressão “comunicação” que encontramos no 

dicionário da Língua Portuguesa, entendemos que dois deles são interessantes do ponto de 

vista metodológico no estudo do monitoramento do fluxo comunicacional, quais sejam: a) o 

processo pelo qual ideias e sentimentos transmitem-se de indivíduo para indivíduo, tornando 

possível a interação social; b) transmissão de dados seriais entre dispositivos.25  

 Segundo Jimenez Campo, a comunicação é um processo de transmissão de 

mensagens, cujo caminho leva de um ponto a outro, expressões do próprio pensamento, 

articuladas em sinais não meramente convencionais.26 

Por sua vez, a comunicação telefônica é todo tipo de informação transmitida ou 

recebida que não se limita apenas à voz, abrangendo também sinais, caracteres, símbolos, 

                                            
24 STF. HC 73351/SP. Primeira Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, m.v, j. 09/05/1996, pub. DJU 19/03/1999, seção 

1, p. 07. 
25 Dicionário da língua portuguesa, Michaelis, p. 550.  
26 Tradução Livre: J. Jimenez Campo, La garantía constitucional del secreto de las comunicaciones, p. 42. 
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dados, sons, imagens, mensagens ou informações de qualquer natureza, por meio da telefonia, 

estática ou móvel (celular).27 

Já a Resolução nº 73, de 25 de novembro de 1998 da ANATEL, conceituou em 

seu artigo 2º, serviço de telecomunicações como “o conjunto de atividades que possibilita a 

oferta de transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou 

qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, 

sons ou informações de qualquer natureza”.28 

A interceptação, ato ou efeito de interceptar (de inter e capio), tem 

etimologicamente, entre outros, os sentidos de: “1. Interromper no seu curso; deter ou impedir 

na passagem; 2. Cortar a passagem”.29 

 Com base nessa definição, notamos a impropriedade presente no ordenamento 

jurídico brasileiro ao denominar o monitoramento do fluxo comunicacional, utilizando-se, no 

texto legal, da expressão “interceptação”. Dessa forma, devemos conceituar, juridicamente, a 

expressão “interceptação telefônica”, no sentido da captação da conversa telefônica por um 

terceiro, sem o conhecimento de ambos os interlocutores.  

 Nesse sentido, distingue Ada Pelegrini Grinover: “é aquela que se efetiva pelo 

grampeamento, ou seja, pelo ato de interferir numa central telefônica, nas ligações da linha do 

telefone que se quer controlar, a fim de ouvir e/ou gravar conversações”. 30  

 Agora, levando-se em conta o aspecto de haver consentimento de um dos 

interlocutores, poder-se-ia falar, especificamente, em “escuta telefônica”, o que, no entanto, 

não desnatura o procedimento da interceptação telefônica, uma vez que é realizada por um 

terceiro, alheio à conversa monitorada. 

 É o posicionamento da já citada Ada Pelegrini Grinover, ao comentar que a 

“escuta telefônica” também se encontra no âmbito de incidência do artigo 1º, caput, da Lei nº. 

9.296, de 1996, que prevê a “interceptação de comunicações telefônicas de qualquer 

natureza”.31   

                                            
27 Benjamin Silva Rodrigues, Das escutas telefônicas, p. 84 e ss.  
28 Disponível em: < http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/1998/34-resolucao-73>. Acesso em 26 dez. 

de 2015.  
29 Dicionário da língua portuguesa, p. 1166. 
30 Op. cit., p. 07. 
31 Ibidem. 

http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/1998/34-resolucao-73
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Por seu turno, Vicente Greco Filho entende que a expressão “escuta telefônica” 

encontra-se fora do âmbito do inciso XII, do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira de 

1988, ou seja, não se aplica à Lei de Interceptação Telefônica.32  

Ao adotarmos esse posicionamento, não poderíamos admitir, com base na Lei de 

Interceptação Telefônica, o monitoramento das comunicações de um terminal de uma pessoa, 

com a sua autorização, na hipótese de um sequestro de um familiar, de modo a permitir a 

utilização dos elementos colhidos como suporte fático para uma futura ação penal.33  

 Já os registros pertinentes a uma comunicação telefônica, diversos da 

comunicação propriamente dita, são documentados e armazenados pela companhia telefônica; 

entre eles destacamos: a) data, horário e duração da chamada telefônica; b) número do 

telefone receptor; c) localização da linha telefônica; d) cadastro do proprietário da linha; e) 

contas reversas ou extratos; 

Para efeitos didáticos, de forma a diferenciá-los dos dados comunicativos, chamá-

lo-emos de “dados estanques”. 

Por seu turno, os dados cadastrais compreendem a qualificação completa da 

pessoa física ou jurídica proprietária da linha telefônica, ou mesmo, de outros sistemas de 

comunicação, incluindo nome ou razão social, endereço, residência ou sede, inscrição no 

CNPJ, estado civil, profissão, objeto social ou data de nascimento.   

Uma das maneiras de identificar-se a localização da linha, no momento em que foi 

ou está sendo utilizada, dá-se por meio da estação rádio base, denominada, no meio técnico, 

como ERB. Nesse sentido, a ERB é utilizada para classificar as antenas de captação e 

distribuição do sinal telefônico, de forma a estabelecer o enlace entre os terminais móveis 

celulares e as centrais de comutação celular. 

A central de comutação celular estabelece a comunicação entre uma ou mais 

estações rádio base, além de outras centrais de comutação celular.34 

                                            
32 Interceptação telefônica: considerações sobre a Lei n. 9.296, de 24 de julho de 1996, p. 07-11. 
33 Em uma decisão do Ministro Nelson Jobim, sustentou-se o entendimento que: “[...] é lícita a gravação de 

conversa telefônica feita por um dos interlocutores ou com sua autorização, sem ciência do outro, quando há 

investida criminosa deste último. É inconsistente e fere o senso comum falar-se em violação do direito à 

privacidade quando interlocutor grava diálogo com sequestradores, estelionatários ou qualquer tipo de 

chantagista”. (STF. HC 75338/RJ. Segunda Turma, Rel. Min. Nelson Jobim, m.v., j. 11/03/1998, p. DJ 

25/09/1998, p. 00011). 
34 Disponível em: <www.anatel.gov.br>. Acesso em 10 de out. de 2015. 

http://www.anatel.gov.br/
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Com exceção dos dados cadastrais, que não estão submetidos à cláusula de 

reserva de jurisdição35, os demais dados e registros podem ser obtidos junto às 

concessionárias do serviço de comunicação, mediante a quebra do sigilo telefônico e de 

sistemas de informática e telemática. 

Por seu turno, apesar da ausência de sua previsão na Lei nº. 9.296/1996, a 

interceptação ou monitoramento ambiental consiste na instalação de equipamentos discretos 

de gravação de áudio e imagens, em um estabelecimento público ou privado, ou mesmo, 

mediante o uso de equipamentos de gravação por um dos interlocutores; nesse último caso, é 

denominada gravação unilateral clandestina ou ambiental.36 

A Lei do Crime Organizado (Lei nº. 12.850, de 02 de agosto de 2013)37, ao tratar 

da investigação e dos meios de obtenção da prova, disciplina, em seu artigo 3º, II, a captação 

ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, contudo, o legislador 

infraconstitucional ainda não regulamentou a matéria.38  

O Supremo Tribunal Federal já analisou a validade da referida técnica de 

investigação, conforme estudaremos, oportunamente, ao tratar das “técnicas especiais de 

investigação”.39 

Já a gravação telefônica clandestina consiste no registro da conversa telefônica 

pelo próprio interlocutor, sem o conhecimento do outro. Segundo Vicente Greco Filho, tal 

                                            
35 No entendimento de que os dados cadastrais não estão cobertos pela clausula da reserva de jurisdição, 

destacamos as ponderações de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: “DIREITO DE 

INTIMIDADE. NÃO-VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 1. Havendo inquérito 

policial regularmente instaurado e existindo necessidade de acesso a dados cadastrais de cliente de operadora de 

telefonia móvel, sem qualquer indagação quanto ao teor das conversas, tal pedido prescinde de autorização 

judicial. 2. Há uma necessária distinção entre a interceptação (escuta) das comunicações telefônicas, 

inteiramente submetida ao princípio constitucional da reserva de jurisdição (CF, artigo 5º, XII) de um lado, e o 

fornecimento dos dados (registros) telefônicos, de outro. 3. O art. 7º da Lei nº 9296/96 - regulamentadora do 

inciso XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal - determina poder, a autoridade policial, para os 

procedimentos de interceptação de que trata, requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de 

serviço público. Se o ordenamento jurídico confere tal prerrogativa à autoridade policial, com muito mais razão, 

confere-a, também, em casos tais, onde pretenda-se, tão-somente informações acerca de dados cadastrais. 4. Não 

havendo violação ao direito de segredo das comunicações, inexiste direito líquido e certo a ser protegido, bem 

como não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora”. (AMS 

200471000228112/RS, 7ª. Turma, Rel. Des. Federal Nefi Cordeiro, v.u., j. 07/06/2005). 
36 Interceptação telefônica: considerações sobre a Lei n. 9296, de 24 de julho de 1996, p. 6. 
37 Artigo 3º, II, da Lei nº. 12.850/2013.  
38 Análise cronológica dos anteprojetos e projetos pertinente à matéria interceptação telefônica, sistemas de 

informática e telemática), há diversas proposições legislativas em tramitação no Congresso Nacional no sentido 

de aplicar uma nova lei de interceptação das comunicações telefônicas à matéria de monitoramento ambiental, 

também denominado pela doutrina portuguesa como “interceptação” ou “escuta entre presentes” (Benjamim 

Silva Rodrigues, (Tomo I), p. 547.   
39 Vide tópico 3.2.3, do Capítulo III. 
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procedimento não é disciplinado pela Lei de Interceptação Telefônica. Inclusive, discute-se se 

a conversa gravada pode ser utilizada como prova, uma vez que dependerá da verificação, em 

cada caso e se foi obtida ou não com violação da intimidade do outro interlocutor.40  

 

1.4. A interpretação dos incisos X e XII, do artigo 5º, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 

Uma vez analisada em tópico precedente a discussão quanto à aplicação ou não do 

Código Brasileiro das Telecomunicações41, dentro do período compreendido entre a 

promulgação Constituição Federal de 1988 até o momento da plena vigência e eficácia da 

nova Lei de Interceptação Telefônica, neste momento, passaremos a discutir a interpretação 

doutrinária e jurisprudencial dos incisos X e XII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 

1988, além dos dispositivos constitucionais corolários a eles.   

O inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, dispõe sobre a inviolabilidade 

da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, assegurado o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.42  

Na sequência, o inciso XII do citado artigo, assegura a inviolabilidade da 

correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 

salvo, na última hipótese, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal e 

instrução processo penal.43   

 Os dispositivos acima citados garantem, respectivamente, a inviolabilidade da 

intimidade, vida privada, honra, imagem, inviolabilidade do sigilo da correspondência, 

comunicações telegráficas, dados e comunicações telefônicas, no entanto, silenciam quanto 

aos sistemas eletrônicos de comunicação.  

A quebra do sigilo das comunicações telefônicas é considerada a interceptação 

telefônica propriamente dita, ou seja, é a captação das conversas entre terminais telefônicos. 

                                            
40 Interceptação telefônica: considerações sobre a Lei n. 9296, de 24 de julho de 1996, p. 5. 
41 Vide tópico 1.2.1. 
42 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Artigo 5º. [...] X - 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;”  
43 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Artigo 5º. [...] XII - é inviolável o sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último 
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A questão referente à inviolabilidade do sigilo, em geral, carece de compreensão 

quanto à estrutura e extensão, sempre devendo ser levado em conta que, conforme a doutrina 

majoritária e remansosa jurisprudência dos tribunais superiores, o ordenamento jurídico 

brasileiro não comporta direitos absolutos.44 

 Para corroborar tal entendimento, adotamos a premissa de que os direitos e 

garantias fundamentais não podem ser utilizados como escudo para a prática de atividades 

ilícitas, principalmente, na esfera da responsabilidade penal.  

Uma vez promulgada a Constituição Federal de 1988 e regulamentada a disciplina 

da interceptação das comunicações telefônicas (Lei nº. 9.296/1996), pacificou-se, como regra, 

o entendimento sobre a medida de interceptação das comunicações telefônicas. Contudo, 

ainda há correntes doutrinárias e jurisprudenciais, no sentido de incutir um caráter absoluto à 

inviolabilidade das demais formas de comunicações e dados, que não a telefônica, sob o 

argumento da proteção inabalável dos incisos X e XII, do artigo 5º, da Constituição Federal 

de 1988. 

Nesse sentido, observa Benjamim Silva Rodrigues: 

Todavia, esta tese não é pacífica, já que logo surgiu uma outra interpretação 

segundo a qual estaríamos, no artigo 5º, XII, perante dois blocos de 

protecção constitucional diferenciados: i) o bloco ligado à matéria da 

correspondência (ou comunicações escritas e tradicional); ii) o bloco ligado 

à matéria das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Enquanto o 

primeiro bloco beneficiaria, segundo este posicionamento doutrinário, do 

carácter absoluto inerente à inviolabilidade do sigilo (inadmissibilidade de 

sua “quebra”), já, diferentemente, o mesmo não ocorreria com o segundo 

bloco, já que aí, o sigilo seria “relativamente absoluto”, admitindo-se a sua 

“quebra”.45 

No sentido da primeira opinião, podemos citar o posicionamento de Ada Pelegrini 

Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Filho, que defendem o 

entendimento da inviolabilidade absoluta, ao mencionarem que a reiteração da palavra 

“comunicações”, antes de “telefônicas”, indicando que a exceção constitucional somente se 

                                                                                                                                        
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal;”  
44 Vide tópico 3.1.1, do Capítulo III. 
45 Benjamim Silva Rodrigues. Das escutas telefônicas. (Tomo I), p. 523. 
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aplica a esta última, ou seja, se a ressalva abrangesse todo o segundo grupo, teria sido 

suficiente dizer “comunicações telegráficas, de dados e telefônicas”.46  

Entendimento esse que, desde já, ousamos discordar, frente à invencível e 

constante evolução tecnológica dos meios comunicacionais e informacionais na sociedade 

contemporânea, que ensejam uma interpretação sistêmica e evolutiva do ordenamento 

jurídico, conforme apontaremos no Capítulo 5 do presente trabalho.  

 

1.4.1. A inviolabilidade do sigilo ou segredo da correspondência 

Uma vez iniciado o estudo do inciso XII, do artigo 5º da Constituição Federal, 

torna-se interessante traçar algumas linhas a respeito do sigilo ou segredo da correspondência, 

conforme observa Benjamin Silva Rodrigues, no trecho a seguir transcrito:  

O sigilo importa a proibição de abrir as correspondências ou procurar, de 

qualquer modo, conhecer o seu conteúdo, bem como a de comunicar a 

terceira pessoa as relações dos expedidores e destinatários e a de prestar 

quaisquer indicações que permitam a violação do mesmo sigilo.47  

  

 O direito à inviolabilidade da correspondência parte do pressuposto de que, de 

um lado, temos um remetente e, do outro, temos um ou mais destinatários. Sem dúvida 

alguma, na época da elaboração da Constituição Federal de 1988, a proteção constitucional 

recaía somente sobre o suporte físico predominante à época, ou seja, o papel, a carta.  

 Com a própria evolução das formas de interação comunicativa entre as pessoas, 

intensificaram-se as discussões doutrinárias e jurisprudências sobre o alcance da 

inviolabilidade da correspondência, uma vez que a redação do inciso XII, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, não nos afigura de forma feliz, conforme exporemos a seguir.  

 Todavia, neste momento, reiteramos nosso entendimento exposto no Capítulo I, 

conforme análise da interpretação dos princípios constitucionais pertinentes à matéria 

“monitoramento de sinais”, de que, em se considerando o sigilo ou segredo da 

correspondência, não se trata de um direito absoluto, de modo que se admitem restrições 

                                            
46 As nulidades no Processo Penal, p. 210. 
47 Das escutas telefônicas à obtenção da prova (em ambiente) digital, p. 32. 
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sempre que eles sejam obstáculos para salvaguarda de outros direitos ou interesses 

constitucionalmente protegidos. 

Nessa esteira, houve manifestação do Supremo Tribunal Federal, em decisão 

plenária, ao analisar o artigo 41, parágrafo único, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei 

de Execução Penal)48, conforme analisaremos a seguir.  

Sob a análise do referido dispositivo da Lei de Execução Penal, instaurou-se no 

Supremo Tribunal Federal, uma discussão quanto à constitucionalidade do artigo 41, 

parágrafo único, da Lei nº. 7210, de 1984, cuja manifestação que prevaleceu foi a de que o 

direito à privacidade e à intimidade do preso deve ceder espaço aos ditames de segurança 

pública, disciplina prisional e à própria preservação da ordem jurídica, uma vez que a cláusula 

tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de salvaguarda de 

práticas ilícitas.49 

 Nesse sentido, a decisão da Primeira Turma, por unanimidade, consignou que as 

correspondências poderiam ser abertas “em todas as hipóteses que alvitrem o interesse social 

ou se trate de proteger ou resguardar direitos ou liberdades de outrem ou do Estado, também 

constitucionalmente assegurados.50 

 No cenário contemporâneo, contudo, face à evolução tecnológica, poderíamos 

entender que o próprio correio eletrônico (e-mail) estaria sob a tutela do dispositivo 

constitucional ora em estudo. Entretanto, o ordenamento jurídico brasileiro não é claro quanto 

ao tratamento da matéria. 

                                            
48 Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984: “Artigo 41. Constituem direitos do preso: [...] XV - contato com o 

mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não 

comprometam a moral e os bons costumes. [...] Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV 

poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento.” 
49 Conforme trecho do voto do Ministro Celso de Mello, a seguir transcrito: “[...] A estrutura formal da sentença 

deriva da fiel observância das regras inscritas no art. 381 do Código de Processo Penal. O ato sentencial que 

contem a exposição sucinta da acusação e da defesa e que indica os motivos em que se funda a decisão satisfaz, 

plenamente, as exigências impostas pela lei. - A eficácia probante das copias xerográficas resulta, em princípio, 

de sua formal autenticação por agente público competente (CPP, art. 232, paragrafo único). Pecas reprográficas 

não autenticadas, desde que possível a aferição de sua legitimidade por outro meio idôneo, podem ser 

validamente utilizadas em juízo penal. - A administração penitenciaria, com fundamento em razoes de segurança 

pública, de disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde 

que respeitada a norma inscrita no art. 41, paragrafo único, da Lei n. 7.210/84, proceder a interceptação da 

correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não 

pode constituir instrumento de salvaguarda de praticas ilícitas. - O reexame da prova produzida no processo 

penal condenatório não tem lugar na ação sumaríssima de habeas corpus.” (STF. HC nº 70.814-5/SP, Primeira 

Turma, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 01/03/1994, publ. DJ de 24/06/1994,  pp. 16649). 
50 Ibid. Idem.  
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 A título de comparação, uma vez que guarda semelhança com o dispositivo ora 

analisado, contudo com uma redação mais clara e feliz, o artigo 34.º, nº. 4 da Constituição da 

República Portuguesa de 1976, dispõe que: é proibida toda a ingerência das autoridades 

públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, 

salvos os casos previstos na lei em matéria de processo criminal.51 

Na mesma linha, podemos citar o ordenamento jurídico da Itália (artigo 15 da 

Constituição da Itália) e Alemanha (artigo 10 da Constituição Alemã), que admitem a 

violação da correspondência mediante circunstanciada autorização judicial.52  

Assim, da mesma forma que a cláusula restritiva à violação da correspondência 

foi disposta na Constituição portuguesa, em nosso entendimento, a Constituição brasileira de 

1988, também deve ser interpretada no sentido de não restringir o sigilo ou segredo da 

correspondência, seja qual for a sua forma, ou seja, postais, eletrônicas entre outras. 

 

1.4.2. O sigilo de dados e das comunicações telefônicas 

De início, convém recordar que, ao contrário do tratamento dispensado às 

disciplinas as quais se submetem à cláusula de reserva de jurisdição, nesse tópico, ao 

mencionar o “sigilo de dados”, não nos referimos aos “dados cadastrais”, que conforme 

conceito e entendimento já externado em tópico precedente, não dependem de autorização 

judicial para que as autoridades administrativas possam obtê-los, conforme o interesse 

público. 

Da mesma forma que defendemos no Capítulo anterior a inexistência, no sistema 

constitucional brasileiro, de direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, 

traçamos, nesse momento, algumas linhas a respeito da disciplina “sigilo de dados”, adotando 

a mesma linha de raciocínio.  

                                            
51 Nos termos do artigo 34º, da Constituição da República de Portugal, que dispõe sobre a Inviolabilidade do 

domicílio e da correspondência: “1. O domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de 

comunicação privada são invioláveis. 2. A entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua vontade só pode ser 

ordenada pela autoridade judicial competente, nos casos e segundo as formas previstos na lei.3. Ninguém pode 

entrar durante a noite no domicílio de qualquer pessoa sem o seu consentimento, salvo em situação de flagrante 

delito ou mediante autorização judicial em casos de criminalidade especialmente violenta ou altamente 

organizada, incluindo o terrorismo e o tráfico de pessoas, de armas e de estupefacientes, nos termos previstos na 

lei. 4. É proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos 

demais meios de comunicação, salvos os casos previstos na lei em matéria de processo criminal.”  
52 Inês Moreira Santos, Direito fundamenta à privacidade vs. Persecução criminal: a problemática das 

escutas telefônicas, p. 109. 
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Uma análise preliminar do dispositivo consagrado no inciso XII, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, poderia levar ao equívoco da inviolabilidade absoluta “de dados”, cujo 

entendimento, nesse sentido, também já foi externado por alguns doutrinadores, com base na 

interpretação literal do citado dispositivo, que preconiza:  

Artigo 5º. [...] 

[...] 

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 processual penal. 

 

Antônio Scarance Fernandes defende o entendimento de que o sigilo sobre os 

dados estaria sob a tutela do inciso XII, do artigo 5º, ou mesmo, pela proteção do inciso X, do 

referido artigo, da Constituição Federal de 1988, conforme trecho abaixo transcrito: 

Os dados de uma exegese restrita, seriam apenas os registros constantes de 

um computador de um indivíduo, os quais contêm segredos a respeito de sua 

vida. Numa visão mais ampla, abrangeriam quaisquer anotações pessoais e 

reservadas, como as constantes de um diário. De qualquer forma, estas 

anotações, se não amparadas por esse inciso, estão acobertadas pela proteção 

genérica da intimidade e da vida privada do inciso X.53 

Sob outro ponto de vista, quanto ao emprego das terminologias empregadas pela 

Constituição Federal de 1988, sobre o dispositivo em voga, torna-se oportuna a visão dos 

tribunais superiores, conforme decisão da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence, em sede de 

Recurso Extraordinário, que passamos a analisar. 

Nos termos da manifestação do Ministro, não se deve confundir a proteção 

conferida no inciso XII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, que disciplina a quebra 

do sigilo das comunicações de dados (interceptação das comunicações), com outras formas de 

dados, como por exemplo, aqueles obtidos de um computador. Conforme ressalta o Ministro, 

“[...] a proteção a que se refere o art.5º, XII, da Constituição, é da comunicação 'de dados' e 

não dos 'dados em si mesmos', ainda quando armazenados em computador”.54 

                                            
53 Antônio Scarance Fernandes. Processo Penal Constitucional, p. 99-100. 
54 Nesses termos, segue trecho da decisão proferida pelo Ministro Sepúlveda Pertence: “Não há violação do art. 

5º. XII, da Constituição que, conforme se acentuou na sentença, não se aplica ao caso, pois não houve "quebra de 

sigilo das comunicações de dados (interceptação das comunicações), mas sim apreensão de base física na qual se 

encontravam os dados, mediante prévia e fundamentada decisão judicial". 4. (cf. voto no MS 21.729, Pleno, 

5.10.95, red. Néri da Silveira - RTJ 179/225, 270). V - Prescrição pela pena concretizada: declaração, de ofício, 

da prescrição da pretensão punitiva do fato quanto ao delito de frustração de direito assegurado por lei trabalhista 

(C. Penal, arts. 203; 107, IV; 109, VI; 110, § 2º e 114, II; e Súmula 497 do Supremo Tribunal).  (STF, Tribunal 

Pleno, RE nº. 418416-SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, v.u., j. 10/05/2006, pub. DJU 19/12/2006, p. 37). 
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Em outra oportunidade, ao analisar a constitucionalidade de dispositivos de uma 

Lei Estadual do Estado de Santa Catarina, quanto à obrigatoriedade de identificação do 

número de telefone, novamente o Supremo Tribunal Federal manifestou-se quanto à 

necessidade de diferenciar a proteção constitucional conferida pelo inciso XII, do artigo 5º, 

que não deve se confundir com outras formas de “dados”, conforme consignamos a seguir: 

“[...] refere-se à interceptação e à consequente captação de conversa, por terceira pessoa, sem 

a autorização e/ou o conhecimento dos interlocutores e interessados na conversa 

telefônica.[...]55”. 

Já em outra decisão, ao tratar dos poderes das Comissões Parlamentares de 

Inquérito, em decisão plenária, por unanimidade, da lavra do Ministro Celso de Mello, o 

Supremo Tribunal Federal, manifestou-se no sentido de que a quebra do sigilo aos registros e 

dados telefônicos não se confunde, em hipótese alguma, com a interceptação das 

comunicações telefônicas, que constitui matéria sujeita ao princípio da cláusula de reserva de 

jurisdição, nos termos do artigo 5º, XII, da Constituição Federal.56 

E complementa o Ministro em seu voto:  

A cláusula constitucional da reserva de jurisdição - que incide sobre 

determinadas matérias, como a busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), a 

interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e a decretação da prisão de 

qualquer pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância (CF, art. 5º, LXI) - 

traduz a noção de que, nesses temas específicos, assiste ao Poder Judiciário, 

não apenas o direito de proferir a última palavra, mas, sobretudo, a 

prerrogativa de dizer, desde logo, a primeira palavra, excluindo-se, desse 

modo, por força e autoridade do que dispõe a própria Constituição, a 

                                            
55  Segue trecho da decisão proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade proferida pelo Ministra Carmen 

Lúcia: “[...] Os arts. 1º e 2º da Lei catarinense n. 11.223, de 17 de novembro de 1998, que cuidam da 

obrigatoriedade de identificação telefônica da sede da empresa ou do proprietário nos veículos licenciados no 

Estado de Santa Catarina e destinados ao transporte de carga e de passageiros, a ser disponibilizada na parte 

traseira do veículo, por meio de adesivo ou pintura, em lugar visível, constando o código de discagem direta à 

distância, seguido do número do telefone, não contrariam o inc. XII do art. 5º da Constituição da República. A 

proibição contida nessa norma constitucional refere-se à interceptação e à consequente captação de conversa, por 

terceira pessoa, sem a autorização e/ou o conhecimento dos interlocutores e interessados na conversa telefônica. 

A informação de número telefone para contato não implica quebra de sigilo telefônico.” (STF. ADI nº 2407-SC, 

Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, v.u., j. 31/05/2007, pub. DJU 29/06/2007, p. 21). 
56 Conforme segue trecho da Ementa a seguir transcrito: “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - 

PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, §3º) - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS - 

LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR 

AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO - 

NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO - DELIBERAÇÃO DA CPI QUE, 

SEM FUNDAMENTAÇÃO, ORDENOU MEDIDAS DE RESTRIÇÃO A DIREITOS - MANDADO DE 

SEGURANÇA DEFERIDO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - COMPETÊNCIA 

ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (STF, MS nº. 23.452-RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. 

Celso de Mello, v.u., j. 16/09/1999, pub. DJU 12/05/2000, seção 1, p. 86). 
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possibilidade do exercício de iguais atribuições, por parte de quaisquer 

outros órgãos ou autoridades do Estado.57 

 Oportuna menção a Rogério Lauria Tucci, sobre o tema:  

[...] a falta de uma vírgula, subsequente ao vocábulo, e anterior a 

“comunicações telefônicas” (nos termos do artigo 5º XII, da Constituição), 

importou na incorporação de “dados” à dicção final – “salvo no último caso” 

- de sorte restar permitida a respectiva violação [...].58  

Uma vez exposto o nosso entendimento quanto à permissividade aos dados 

sigilosos, oportuna a menção de que os “dados” a que se refere o inciso XII, do artigo 5º da 

Constituição Federal, não se confundem com aqueles mencionados no parágrafo único, do 

artigo 1º, da Lei nº. 9296/1996, cujo dispositivo disciplina: “o disposto nesta Lei aplica-se à 

interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática”, conforme 

analisaremos a seguir.  

O referido dispositivo da Lei de Interceptação Telefônica dispõe, justamente, 

sobre os dados obtidos do próprio fluxo das comunicações em sistemas de informática e 

telemática, de modo que os “dados estanques”, ou seja, aqueles decorrentes dos sinais 

emitidos pela própria comunicação, mas que, não se confundem com ela, não são amparados 

pelo conceito do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 9.296/1996.  

 A título de exemplo de “dados estanques”, podemos citar os dados cadastrais, o 

registro da localidade de utilização da linha móvel (ERBs), ou mesmo, do endereço em que se 

encontra registado o IP (Internet Protocol) de um sistema computacional. Nessa seara, 

analisaremos a seguir, a tutela jurídica que recai sobre eles, com base no estudo do inciso X, 

do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988. 

 A tutela constitucional sobre a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, 

apresentam caráter relativo, em especial, quando confrontados com outros direitos de igual 

importância, como por exemplo, o direito à inocência, à paz e à segurança pública. Dessa 

forma, quando os primeiros forem utilizados como verdadeiro escudo protetivo para a 

realização de práticas ilícitas, ou mesmo, incriminação de pessoas inocentes, poderão ser 

ponderados. 

                                            
57 Ibidem.  
58 Rogério Lauria Tucci. Direitos e Garantias Individuais do Processo Penal brasileiro, p. 346 e 347. 
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 Nesse sentido, a própria declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, 

dispõe em seu artigo 29, in verbis: 

O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível 

o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. 

No exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito 

senão às limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a 

promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros 

e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do 

bem–estar numa sociedade democrática. Em caso algum estes direitos e 

liberdades poderão ser exercidos contrariamente aos fins e aos princípios das 

Nações Unidas.59 

 Uma vez , discorrido sobre os conceitos de intimidade, de privacidade, de vida 

privada, de honra e de imagem das pessoas, podemos, neste momento, complementar o 

estudo, na disciplina do acesso aos dados sigilosos oponíveis às pessoas físicas ou jurídicas, 

mesmo que para sua obtenção seja necessária a exposição daqueles direitos, sob o irrestrito 

amparo do ordenamento jurídico, inclusive sob a cláusula da reserva de jurisdição.   

Desse modo, no que diz respeito à matéria “monitoramento de sinais”, a quebra 

do sigilo de dados, abrange: a) o acesso aos extratos (referente a chamadas efetuadas e 

recebidas), b) as ERB’s (estação rádio base) e, c) CCC’s (centrais de comutação), que 

permitem o acesso ao local aproximado de onde se encontram os aparelhos investigados. 

Também não podemos deixar de considerar que, se o aparelho de telefonia móvel celular 

possuir o serviço de localização GPS (Global Positioning System), o referido dado poderá ser 

obtido da mesma forma, ou seja, mediante circunstanciada autorização judicial.60  

Por fim, oportuna a citação de trecho do voto do Ministro Moreira Alves, no que 

se refere aos prejuízos de uma interpretação restritiva quanto à absoluta inviolabilidade dos 

dados sigilosos, in verbis: 

[...] as palavras voam, enquanto que os escritos permanecem. Cuida-se da 

forma de comunicação que não deixa vestígios para sua realização. [...] Caso 

se entenda que os dados referidos no inciso XII do art. 5º da Constituição são 

                                            
59 (Disponível em: <http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-

rights/articles-21-30.html>. Acesso em 07 de jan. de 2016).  
60 Nesse sentido Vicente Greco Filho, nos termos de uma interpretação evolutiva natural, sustenta que a quebra 

do sigilo de comunicações telefônicas, mesmo não se tratando de interceptação propriamente dita, permite o 

acesso aos registros das comunicações existentes nas concessionárias de serviços públicos, tais como a lista de 

chamadas efetuadas e recebidas (op. cit., p. 17). Compartilha do mesmo entendimento Carlos Mário da Silva 

Velloso (As comissões parlamentares de inquérito e o sigilo das comunicações telefônicas, Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, p. 135).  

http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-21-30.html
http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-21-30.html
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quaisquer dados, entendidos estes como informações, independentemente de 

estarem sendo ou não comunicados, todo e qualquer registro de informações, 

em qualquer suporte, como papel, fitas gravadas, disquetes, computadores, 

estaria coberto por sigilo. Essa solução inviabilizaria, na prática, a prova de 

qualquer ilícito, administrativo ou penal, bem como as provas no processo 

civil, de modo que não pode ser esta a interpretação do dispositivo 

constitucional.61 

 

1.5. A interceptação das comunicações telefônicas sob a égide da Lei nº. 

9.296, de 24 de julho de 1996. 

Com a promulgação de uma lei que consolidasse o paradigma da ponderação 

constitucional que submetia a disciplina da parte final do inciso XII, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, a uma norma regulamentadora, acreditava-se que o cenário de 

insegurança jurídica, frente à problemática e sensível disciplina do monitoramento das 

comunicações seria superado. 

Por sua vez, o legislador elaborou a Lei n. 9.296, de 24 de julho de 1996, no 

sentido de regulamentar a matéria da interceptação das comunicações telefônicas, de sistemas 

de informática e telemática.62 

Contudo, no mesmo instante em que o referido diploma legal foi incorporado ao 

ordenamento jurídico brasileiro, não só no campo doutrinário, mas principalmente na 

casuística, alguns dos institutos pertinentes à nova Lei de Interceptação Telefônica (Lei nº. 

9.296, de 1996) mostraram-se frágeis e inconsistentes, já na realidade daquela época.   

Ao resgatarmos a época da convocação da Assembleia Nacional Constituinte, o 

legislador originário trabalhava com um cenário tecnológico completamente distinto daquele 

que iríamos encontrar no transcorrer de poucos anos. 

                                            
61 (STF. MS nº 21.729-4. Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j v.m., j. 05/10/1995, publ. DJ de 

19/10/2001, pp. 00033). 
62 Nos termos do artigo 22 da Constituição Federal de 1988, a proposta de iniciativa que resultou na Lei nº. 

9.296, de 24 de julho de 1996, foi fruto do Projeto de Lei nº. 1156/1995, de iniciativa da União, sob relatoria do 

Deputado Federal Jarbas Lima. No curso do processo legislativo o Projeto de Lei nº. 718/1995, foi desmembrado 

e posteriormente arquivado, uma vez que o referido projeto, além de tratar da regulamentação do dispositivo 

final do inciso XII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, também disciplinava normas especiais para o 

processamento dos crimes de roubo, extorsão, sequestro e extorsão mediante sequestro. (Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=E88BCD8A4EA7318D0745B01E

A2E80936.proposicoesWeb1?codteor=1133285&filename=Dossie+-PL+1156/1995.>. Acesso em 02 de nov. de 

2015).  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=E88BCD8A4EA7318D0745B01EA2E80936.proposicoesWeb1?codteor=1133285&filename=Dossie+-PL+1156/1995
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=E88BCD8A4EA7318D0745B01EA2E80936.proposicoesWeb1?codteor=1133285&filename=Dossie+-PL+1156/1995
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Naquela época, seria um exercício de pura ficção, imaginar o cenário 

contemporâneo de acessibilidade à telefonia celular móvel, quanto mais pensarmos nas mais 

variadas formas e possibilidades de conexão à Internet. 

Após quase três décadas da promulgação da Constituição Federal de 1988, ainda é 

latente na doutrina e na jurisprudência, a discussão sobre o procedimento da Lei de 

Interceptação Telefônica. Também, não podemos deixar de mencionar o tumultuado cenário 

legislativo pertinente às diversas proposições relativas à disciplina, conforme analisaremos no 

final do presente Capítulo, desde questionamentos quanto às autoridades legitimadas para a 

realização e condução da medida excepcional até a duração da medida excepcional de 

monitoramento, além da própria compreensão de que se deve dar ao termo comunicações 

telefônicas, sistemas de informática e telemática. 

 Apesar da profícua discussão e diversas teses doutrinárias que surgiram sobre o 

assunto, em especial, diante da excepcionalidade da medida restritiva de direitos e garantias 

individuais, torna-se indispensável uma análise doutrinária e jurisprudencial sobre a disciplina 

“monitoramento de sinais”.  

 

1.5.1. A Abrangência da Lei nº. 9296, de 1996 

Nos termos da parte final do inciso XII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 

1988, e artigo 1º, da Lei nº. 9296/1996, a medida excepcional de interceptação telefônica 

somente é admitida em investigação criminal e instrução processual penal. 

Com exceção do artigo 10 da Lei nº. 9.296/199663, cujo dispositivo criminalizou a 

interceptação ilegal e a quebra de segredo de justiça, os demais artigos da Lei tratam somente 

a respeito normas adjetivas (requisitos de admissibilidade da medida, legitimados, prazo da 

medida, ônus da implementação). Dessa forma, diante da ausência do prazo de vacatio legis, 

o referido diploma passou a ter validade e eficácia desde a sua promulgação.  

                                            
63 Lei nº. 9.296, de 24 de julho de 1996: “Artigo 10. 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. Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.” 
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 Pertinente apontar que há precedentes do Supremo Tribunal Federal admitindo o 

empréstimo da prova colhida no curso de um procedimento cautelar de monitoramento das 

comunicações telefônicas, desde que seja respeitado o contraditório e a ampla defesa.64 

Nesse sentido, conforme apontamos em tópico precedente, o ordenamento jurídico 

submete a medida restritiva e sigilosa65 à clausula de reserva de jurisdição. 

Os elementos colhidos no curso da medida de monitoramento das comunicações, 

ou seja, o fluxo das comunicações e demais dados e registros pertinentes a ela, em nosso 

entendimento, podem constituir fonte de prova direta, quando recaírem sobre o próprio fato a 

ser provado, ou mesmo, prova de natureza indiciária, quando recaírem em fato diverso 

daquele, mas há possibilidade de se chegar ao fato probando.66 

Conforme aponta Ada Pelegrini Grinover, a interceptação telefônica constitui uma 

forma de apreensão de sinais sonoros, de natureza física, de forma que, seu resultado não é 

meio, mas sim fonte de prova.67   

                                            
64 Nesse sentido, segue transcrição da Ementa: “PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. 

Escuta ambiental. Autorização judicial e produção para fim de investigação criminal. Suspeita de delitos 

cometidos por autoridades e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito policial. Uso em procedimento 

administrativo disciplinar, contra outros servidores, cujos eventuais ilícitos administrativos teriam despontado à 

colheita dessa prova. Admissibilidade. Resposta afirmativa a questão de ordem. Inteligência do art. 5º, inc. XII, 

da CF, e do art. 1º da Lei federal nº 9.296/96. Precedente. Voto vencido. Dados obtidos em interceptação de 

comunicações telefônicas e em escutas ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova em 

investigação criminal ou em instrução processual penal, podem ser usados em procedimento administrativo 

disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra outros 

servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à colheita dessa prova.” (STF. Inq. QO 2424/RJ, Rel. Min. 

Cezar Peluso, Tribunal Pleno, m.v.., jul. 20/06/2007, pub. DJU de  24/08/2007, p. 87). 
65 No sentido do sigilo judicial imposto ao procedimento da Lei n. 9.296, de 1996, destacamos decisão do 

Supremo Tribunal Federal, conforme Ementa a seguir transcrita: “1. COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO. Interceptação telefônica. Sigilo judicial. Segredo de justiça. Quebra. Impossibilidade jurídica. 

Requisição de cópias das ordens judiciais e dos mandados. Liminar concedida. Admissibilidade de submissão da 

liminar ao Plenário, pelo Relator, para referendo. Precedentes (MS nº 24.832-MC, MS nº 26.307-MS e MS nº 

26.900-MC). Voto vencido. Pode o Relator de mandado de segurança submeter ao Plenário, para efeito de 

referendo, a liminar que haja deferido. 2. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI. Prova. 

Interceptação telefônica. Decisão judicial. Sigilo judicial. Segredo de justiça. Quebra. Requisição, às operadoras, 

de cópias das ordens judiciais e dos mandados de interceptação. Inadmissibilidade. Poder que não tem caráter 

instrutório ou de investigação. Competência exclusiva do juízo que ordenou o sigilo. Aparência de ofensa a 

direito líquido e certo. Liminar concedida e referendada. Voto vencido. Inteligência dos arts. 5º, X e LX, e 58, § 

3º, da CF, art. 325 do CP, e art. 10, cc. art. 1º da Lei federal nº 9.296/96. Comissão Parlamentar de Inquérito não 

tem poder jurídico de, mediante requisição, a operadoras de telefonia, de cópias de decisão nem de mandado 

judicial de interceptação telefônica, quebrar sigilo imposto a processo sujeito a segredo de justiça. Este é 

oponível a Comissão Parlamentar de Inquérito, representando expressiva limitação aos seus poderes 

constitucionais.” (STF. MS 27483/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, m.v., jul. 14/08/2008, pub. DJU 

10/10/2008, p. 192). 
66 Nesse sentido, Ada Pelegrini Grinover. Liberdades públicas e Processo Penal, p. 207. 
67 Liberdades públicas e Processo Penal, p. 204. 
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A natureza sigilosa da medida, cuja natureza da decisão é inaudita altera parte, 

não atenta contra os princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que diante da própria 

essência da medida sigilosa, a concretização dos referidos princípios corolários do devido 

processo legal serão oportunizados, ao indiciado ou acusado, no momento em que o 

procedimento estiver encerrando. Portanto, verifica-se que o contraditório é diferido e não 

inexistente. 

Nesse sentido, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 198868, 

torna-se imprescindível a fundamentação da medida judicial, de modo que, não basta ao juiz 

balizar sua decisão com base nos elementos demonstrados pela autoridade que solicita a 

medida excepcional, mas sim, apontar nos termos dos artigos 2º, 4º e 6º, da Lei de 

Interceptação Telefônica, os fundamentos de fato e de direito constitutivos do fumus boni 

iuris e periculum in mora, diante da natureza cautelar do procedimento.   

Nesse entendimento, oportuna a citação de uma decisão do Supremo Tribunal 

Federal, cujo voto do relator entendeu que a falta de fundamentação na decisão judicial, 

mesmo que amparada nos motivos que ensejaram a decisão anterior, levou à nulidade da 

medida.69 

A referida decisão tornou nula a decisão judicial monocrática do, à época, 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, diferentemente da representação formulada 

pelo do delegado de Polícia Federal que representava nos autos, cujo pedido solicitava a 

                                            
68 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Artigo 93. Lei complementar, de iniciativa do 

Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] XI 

- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob 

pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 

ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 

prejudique o interesse público à informação.” 
69 Segue trecho da Ementa da decisão do Supremo Tribunal Federal: “Habeas corpus. Constitucional. Processual 

Penal. [...] Alegada falta de motivação da decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

autorizou a 7ª prorrogação das escutas telefônicas pelo prazo de 30 dias consecutivos, o que estaria em 

desacordo com a lei de regência. Legitimidade da Corte para sua análise. Licitude da decisão de prorrogação. 

Precedentes. Trancamento da ação penal. Medida excepcional não demonstrada no caso. Conhecimento parcial 

da ordem. Ordem denegada. [...] 2. A 7ª prorrogação das escutas telefônicas, por ter sido autorizada no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, legitima esta Corte para sua análise. Entretanto, inexiste, na espécie, ausência de 

motivação da decisão que a implementou, pois, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “as decisões 

que, como no presente caso, autorizam a prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos 

evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão 

que deferiu o monitoramento” [...]. Conhecimento parcial da ordem. Ordem denegada.” (STF. HC nº. 

100.172/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, m.v., julg. 21/02/2013. Pub. 25-09-2013, DJ, p. 188). 
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prorrogação da medida pelo prazo de 15 dias, acabou por autorizar a medida de interceptação 

telefônica pelo prazo consecutivo de 30 dias.70 

Em outra oportunidade, diante de uma emblemática investigação conduzida pelo 

Departamento de Polícia Federal, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendeu 

pela nulidade do procedimento investigatório ab initio, frente à violação de direitos e 

garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988. O Ministro relator 

destacou, em seu voto, que a decisão judicial que embasou a medida excepcional de 

interceptação das comunicações telefônicas deixou de observar princípios basilares de um 

Estado Democrático de Direito, frente à inobservância dos princípios da legalidade, da 

imparcialidade e do devido processo legal, bem como a falta de fundamentação das 

decisões.71 

Do ponto de vista objetivo, a proteção abrange, não apenas os telefones privados, 

mas também, os telefones públicos. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal manifestou-

se: 

                                            
70 Conforme amplamente divulgado na mídia, a referida investigação trata-se da assim denominada operação 

Têmis, conduzida pelo Delegado de Polícia Federal Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, cujo processo iniciou-se 

após representação do Ministério Público Federal junto ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, uma 

vez que os fatos relatavam o suposto envolvimento de juízes federais daquele mesmo Tribunal, entre outros 

suspeitos, na prática de crimes contra a Administração Pública. Posteriormente a investigação foi remetida ao 

Superior Tribunal de Justiça, pela suspeita do envolvimento de juízes federais de segunda instância no apuratório. 

(Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=200602786980&aplicacao=processos.ea.>. 
Acesso em 13 jan. de 2016. Nesse sentido, destacamos trecho do voto do Ministro Hamilton Carvalhido: “[...] 

Em abril do ano corrente, foi deflagrada a operação Têmis da Policia Federal, em que se apura a suposta prática 

de corrupção envolvendo membros do Poder Judiciário. A investigação iniciou-se no Egrégio Tribunal Regional 

da 3ª Região, sendo remetida, posteriormente, a este Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em virtude de 

prerrogativa de foro. Nesta Corte, o inquérito judicial em referência recebeu o número 547/06. [...].” (STJ – 

HABEAS CORPUS Nº 88.543/SP (Decisão monocrática 2007/0185565-6), Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 

10/08/2007, pub 15/08/2007, Disponível em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp?tipo_visualizacao=&livre=%22opera%E7%E3o+T%EAmis%22&

&b=DTXT&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=11>. Acesso em 13 jan. de 2016.  
71 Nos termos da decisão prolatada em sede de Habeas Corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

por maioria de votos, concedeu ordem para anular todas as provas colhidas desde o início da investigação, 

conhecida como operação Satiagraha, como também, aquelas geradas por derivação, no curso da medida, 

conforme trecho a seguir transcrito da Ementa da decisão: “Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Operação 

satiagraha. [...]. Patente a ocorrência de intromissão estatal, abusiva e ilegal na esfera da vida privada, no caso 

concreto. Violações da honra, da imagem e da dignidade da pessoa humana. Indevida obtenção de prova ilícita, 

porquanto colhida em desconformidade com preceito legal. Ausência de razoabilidade. As nulidades verificadas 

na fase pré-processual, e demonstradas à exaustão, contaminam futura ação penal. Infringência a diversos 

dispositivos de lei. Contrariedade aos princípios da legalidade, da imparcialidade e do devido processo legal 

inquestionavelmente caracterizada. A autoridade do juiz está diretamente ligada à sua independência ao julgar e 

à imparcialidade. Uma decisão judicial não pode ser ditada por critérios subjetivos, norteada pelo abuso de poder 

ou distanciada dos parâmetros legais. Essas exigências decorrem dos princípios democráticos e dos direitos e 

garantias individuais inscritos na constituição. Nulidade dos procedimentos que se impõe, anulando-se, desde o 

início, a ação penal.” (STJ. HC 149.250/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, m.v., j. 

07/06/2011, pub. DJe 05/09/2011). 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=200602786980&aplicacao=processos.ea
http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp?tipo_visualizacao=&livre=%22opera%E7%E3o+T%EAmis%22&&b=DTXT&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=11
http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp?tipo_visualizacao=&livre=%22opera%E7%E3o+T%EAmis%22&&b=DTXT&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=11
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[...] a garantia que a Constituição dá, até que a lei o defina, não distingue o 

telefone público do particular, ainda que instalado em interior de presídio, 

pois o bem jurídico protegido é a privacidade das pessoas, prerrogativa 

dogmática de todos os cidadãos.72  

Em nosso entendimento, a Lei de Interceptação Telefônica possibilita o 

monitoramento dos seguintes dispositivos: a) telefones fixos (públicos ou privados); b) 

telefonia móvel celular; c) terminais telefônicos utilizados para fax; d) terminais de 

radiofrequência; e) telefones satelitais, f) fluxo de sistemas de informática; e, g) sistemas de 

telemática73.  

Desde já, é adequado salientar que, diante da especificidade imposta ao tema 

“monitoramento das redes virtuais (eletrônicas)”, optamos pelo estudo da disciplina em um 

capítulo à parte.74  

 

1.5.2. Os legitimados  

Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 9.296/1996, a autoridade policial e o Ministério 

Público são os legitimados pela quebra do sigilo telefônico e/ou a interceptação telefônica, 

                                            
72 (STF. HC 72588/PB, Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, m.v., j. 12/06/1996, publ. DJ de 04/08/2000, 

pp. 00003).  
73Em Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade do 

parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 9.296, de 1996, conforme Ementa que transcrevemos a seguir: “Ação direta 

de inconstitucionalidade. 2. Parágrafo único do art. 1º e art. 10 da Lei nº 9.296, de 24.7.1996. 3. Alegação de 

ofensa aos incisos XII e LVI do art. 5º, da Constituição Federal, ao instituir a possibilidade de interceptação do 

fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. 4. Relevantes os fundamentos da ação proposta. 

Inocorrência de periculum in mora a justificar a suspensão da vigência do dispositivo impugnado. 5. Ação direta 

de inconstitucionalidade conhecida. Medida cautelar indeferida. Posteriormente, por falta de legitimidade, a ação 

foi julgada improcedente, uma vez que a autora não possuía legitimidade, nos termos do artigo 103, IX, da 

Constituição Federal de 1988.” (STF. ADI-MC 1488/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, v.u., j. 

07/11/1996, publ. 26/11/1999, pp. 00083). O STJ, igualmente, decidiu que o parágrafo único do artigo 1º da Lei 

nº 9.296/96 autoriza, em sede de persecução criminal e mediante autorização judicial a interceptação do fluxo de 

comunicações em sistema de informática e telemática (HC 15026/, Sexta Turma, Rel. Min. Vicente Leal, v.u., j. 

24/09/2002, publ. DJ de 04/11/2002, p. 266). No mesmo sentido os precedentes que seguem: “[...] V. A 

expressão ‘comunicações telefônicas’ foi utilizada na Constituição Federal e na Lei nº 9.296/96, em sentido lato, 

englobando, inclusive, as comunicações realizadas através de sistemas de informática e telemática, por via de 

telefone, pelo que plenamente viável a sua interceptação e quebra do respectivo sigilo, dado que devidamente 

autorizados pelo legislador, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal. VI. As 

técnicas de comunicação se modernizaram, a permitir, assim, que inúmeros crimes extremamente graves possam 

ser cometidos pela via telefônica, mediante a utilização de recursos técnicos aptos a emitirem, transmitirem e 

receberem mensagens por meio de métodos ou processos convencionados, quer através da linguagem falada ou 

escrita, quer de outros sinais, signos ou símbolos, quer de aparelhamento técnico especializado, sonoro ou visual, 

pelo que se restasse admitida somente a interceptação de sons e conversas, a persecução penal sofreria sérios 

cerceamentos, resultando em prejuízos à necessária elucidação dos fatos delituosos.” (TRF3ª Região. ACR 7596 

SP 2000.61.81.007596-0, Quinta Turma, Rel. Juíza Suzana Camargo, v.u., j. 03/08/2001, pul. DJU de 

04/09/2001, p. 454).  
74 Vide Capítulo IV. 
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apesar do mesmo dispositivo admitir que o juiz, de ofício, determine a medida excepcional, 

prevalece o entendimento de que o referido dispositivo viola o princípio da imparcialidade e 

do devido processo legal. 

No dia 31 de março de 2005, o então Procurador Geral da República, ingressou 

com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 3450) questionando justamente a 

legitimidade do juiz de decretar de ofício, a interceptação das comunicações telefônicas, por 

ofensa aos princípios acima referidos.  

O Ministério Público Federal manifestou-se pela procedência do pedido, a fim de 

que seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 3º da Lei nº 

9296/1996, excluindo a interpretação que permite ao juiz, na fase pré-processual penal 

determinar, de ofício, a interceptação de comunicações telefônicas. 

Os Autos foram conclusos ao relator em setembro de 2011 e, até o presente 

momento, aguardam decisão.75    

 

1.5.3. A cautelaridade da medida: fumus boni iuris e periculum in mora 

Os requisitos para a concessão da medida de interceptação das comunicações 

telefônicas, de sistemas de informática e telemática foram discriminados nos artigos 2º e 4º da 

Lei nº. 9296/1996. Desse modo, diante de uma medida de natureza cautelar, devem estar 

presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

No tocante ao fumus boni iuris devemos compreender os requisitos previstos no 

inciso I do artigo 2º, ou seja, a probabilidade de ocorrência de infração penal. Já o periculum 

in mora, trata da necessidade da obtenção da prova no momento da sua concretização, caso 

outros meios de prova menos invasivos e onerosos não sejam suficientes para a obtenção dos 

elementos probatórios relativos ao crime investigado, conforme previsão do inciso II, do 

mesmo artigo 2º.  

Nos termos do citado dispositivo legal, o legislador somente permitiu a medida 

excepcional para crimes punidos com reclusão. Dessa forma, fica excluído, portanto, o 

monitoramento para a obtenção de prova em infrações penais punidas com a pena de 

                                            
75 STF. ADI 3450. Requerente: Procurador Geral da República. Relator: Ministro Gilmar Mendes. (Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2282869>. Acesso em 10 nov. de 2015). 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2282869
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detenção, ou mesmo, as contravenções penais, ainda que a única forma de se obter a prova 

deles seja por meio da interceptação das comunicações.  

Ao analisar a natureza jurídica da interceptação telefônica, o Supremo Tribunal 

Federal posicionou-se no sentido de que se trata de uma prova indiciária. Assim, conclui-se 

que a interceptação telefônica é um meio para se chegar à prova do fato investigado.76  

Conforme diversos precedentes jurisprudenciais, as interceptações das 

comunicações telefônicas servem como prova indiciária de crimes, tanto que é esse o 

fundamento para serem deferidas, e podem ser utilizadas para justificar a condenação, tanto 

quanto outras diligências realizadas na fase inquisitiva e submetidas ao crivo do contraditório 

no curso da ação penal.  

Nesse sentido podemos citar a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal, 

admitindo a condenação com base nos elementos colhidos no curso do procedimento de 

interceptação das comunicações telefônicas.77  

 

1.5.4 A delimitação temporal da medida de monitoramento das comunicações 

A redação do artigo 5º, da Lei nº 9.296/1996, estabelece que: 

Art. 5°. A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando 

também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo 

de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a 

indispensabilidade do meio de prova. 

Mais uma vez, a duvidosa, senão mal elaborada, redação do referido dispositivo 

legal dá margem a diferentes interpretações.  

Certamente, uma leitura preliminar do artigo 5º da Lei de Interceptação 

Telefônica, descontextualizada de uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico, 

conduz ao entendimento de que o legislador brasileiro estipulou o lapso temporal do 

                                            
76 Nesse sentido, segue trecho do voto da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça: “[...] É válida a 

prova obtida por meio de interceptação de comunicação telefônica, quando a autoridade policial observa todos os 

requisitos exigidos pela Lei nº 9.269/96, que, ressalte-se, não determina que degravação das conversas 

interceptadas seja feita por peritos oficias.” (HC nº 66.967/SC, Quinta Turma, Rel. Minª Laurita Vaz, v.u., j. em 

14/11/2006, publ. DJ 11/12/2006, p. 402). 
77 Inadmissível é a condenação baseada exclusivamente em depoimentos inquisitoriais não repetidos em juízo: 

(STF. RE 287658/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 16/09/2003, publ. DJ 03/10/2003, pp. 

00022). Situação totalmente diversa da interceptação telefônica. 
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monitoramento das comunicações telefônicas ao prazo máximo de 15 dias, prorrogável uma 

única vez por igual período.  

Por sua vez, a falta de técnica legislativa na própria elaboração da redação do 

artigo 5º da Lei, acaba por gerar uma falsa percepção do referido dispositivo, no sentido que 

somente caberia uma única prorrogação da medida, conforme observa Vicente Greco Filho, 

“[...] Não é assim; ‘uma vez’, no texto de lei, não é adjunto adverbial, é preposição. É óbvio 

que se existisse uma vírgula após a palavra “tempo, o entendimento seria mais fácil 78.”  Não 

pode restringir os ditames de um ordenamento jurídico.  

A prorrogação do monitoramento das comunicações por prazo superior a 30 dias, 

ou seja, pelo período inicial de 15 dias, prorrogáveis sucessivamente por igual período, pode 

ser necessária e justificada, circunstancialmente, especialmente se a atividade criminal for 

igualmente duradoura, como nos casos de crimes habituais, permanentes ou continuados, cuja 

prática prolonga-se no tempo e no espaço, muitas vezes ocorridos no âmbito de atividades 

praticadas por organizações criminosas. 

 Entretanto, encontraremos na doutrina e na casuística, entendimentos contrários 

ao acima exposto, de modo que, permitir a interceptação das comunicações telefônicas por um 

prazo superior a 30 dias fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Inexistindo 

previsão de renovações sucessivas, pois não há como admiti-las, uma vez que haverá o 

inevitável conflito entre normas de diversas inspirações ideológicas, cujo conflito deverá 

resolver-se priorizando-se a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem do individuo, de 

forma que o mandamento constitucional veda a interpretação extensiva a direitos e garantias 

individuais. 

Por seu turno, a jurisprudência tem se manifestado majoritariamente, em outros 

julgados, em sentido contrário, ou seja, permitindo sucessivas prorrogações, pelo prazo 

superior aos 15 dias, prorrogáveis por igual períodos sucessivamente, presentes os requisitos 

legais do fumus boni iuris e periculum in mora.79  

                                            
78 Nesse sentido, compartilham do entendimento que a Lei de Interceptação Telefônica admite sucessivas 

prorrogações, enquanto presentes os requisitos legais que autorizam a medida excepcional: Ada Pelegrini 

Grinover, A marcha do processo, p. 110; Antônio Scarance Fernandes, op. cit., p. 59; Benjamim da Silva 

Rodrigues op. cit., p. 541; Luiz Flávio Gomes e Raúl Cervini, Interceptação Telefonica, p. 219; e José Paulo 

Baltazar Júnior, Crimes Federais, p. 574-575. 
79 Conforme trecho do voto da Ministra Rosa Weber: “A interceptação telefônica é meio de investigação 

invasivo que deve ser utilizado com cautela. No sentido da adoção do entendimento que o prazo de prorrogação 

da medida excepcional de monitoramento das comunicações telefônicas pode ser sucessiva, ou seja superior a 30 

dias, destacamos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: Inq 2424, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar 
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Diante disso, a Egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, à 

unanimidade de votos, reconheceu a ilicitude das interceptações telefônicas decorrentes das 

sucessivas renovações e concedeu a ordem a fim de se reputar ilícita a prova resultante de 

tantos dias de interceptação das comunicações telefônicas. 

Interessante apontar que a regulamentação de um prazo maior para o período de 

monitoramento foi objeto da proposta de Emenda nº. 04, ao Projeto de Lei de Interceptação 

Telefônica (PL nº. 1156/1995)80. Contudo, a Emenda foi rejeitada sob o argumento de ferir a 

constitucionalidade da reserva de intimidade, uma vez que permitiria ao Poder Judiciário 

imiscuir-se por um prazo indeterminado na intimidade das pessoas.81  

Posteriormente, o Projeto de Lei nº. 1258/1995, voltou a tratar sobre a delimitação 

temporal.82 

 

1.5.5. A transcrição das comunicações e o auto circunstanciado 

Todos os elementos colhidos no curso do monitoramento das comunicações, bem 

como os registros e dados pertinentes a eles, que interessarem à investigação ou ao processo, 

deverão ser objeto de um documento denominado auto circunstanciado. 

Nos termos do § 2°, do artigo 6º, da Lei de Interceptação Telefônica83, caberá à 

autoridade policial encaminhar o resultado da medida ao juiz competente, acompanhada de 

“auto circunstanciado”.  

Nos termos do artigo 14, da Seção VII, (Dos pedidos de Prorrogação de Prazo), da 

Resolução nº. 59 do Conselho Nacional de Justiça, impõe-se à autoridade policial responsável 

pela condução da medida, a apresentação em cada período de monitoramento, de mídia, 

                                                                                                                                        
Peluso, DJe 26.3.2010; HC 83.515/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nélson Jobim, DJ 4.3.2005; e HC 106.129, 

Rel. Min. Dias Toffolli, DJe 26.3.2012.” (STF. RE 625263 RG/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

m.v., j. 13/06/2013, pub. DJU de 09/09/2013). 
80 Vide tópico 1.6.2.  
81 Nos termos do Projeto de Lei nº. 1156/1995, a Emenda nº 04, que alterava o artigo 5º do referido projeto, 

visava proporcionar um prazo maior à escuta, contudo a Comissão quando da votação do Projeto original, 

rejeitou a proposta de Emenda, uma vez que entenderam estabelecer um limite à escuta. Possibilitar que ela 

pudesse ser indefinidamente renovada seria permitir ao poder judiciário imiscuir-se na intimidade das pessoas, o 

que só se pode admitir por exceção. Se for regra, certamente haverá o óbice inarredável da inconstitucionalidade.  
82 Vide tópico 1.6.2. 
83 Lei nº. 9296, de 24 de julho de 1996: “Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os 

procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização. 

[...] § 2° - Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, 

acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas.” 
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contendo a integralidade dos áudios, ou seja, o inteiro teor das comunicações interceptadas, 

bem como a transcrição das conversas relevantes à investigação.84 

Nesse sentido, nos termos da Lei, corroborada pela Resolução 59 do CNJ, o auto 

circunstanciado conterá a transcrição das conversas relevantes à investigação, além dos 

demais elementos correlatos à medida, como por exemplo, o registro de dados pertinentes à 

identificação dos usuários das linhas telefônicas, horário, duração da chamada, entre outros 

elementos.  

 Conforme expusemos acima, apesar da previsão do parágrafo segundo do artigo 

6º da Lei de Interceptação Telefônica, na prática, o delegado de polícia que conduz o 

procedimento de monitoramento, ao realizar nova representação, apontará os elementos de 

fato e de direito que embasam eventual pedido de prorrogação, ou mesmo, a inclusão de 

novos sistemas de comunicação identificados no curso da investigação, acompanhado do auto 

circunstanciado, além da respectiva mídia, contendo a integralidade das conversas e 

mensagens captadas no curso do procedimento de interceptação das comunicações.  

Com o advento dos novos sistemas informáticos de monitoramento, o fluxo das 

comunicações passou a ser gravado e armazenado em meio digital. Essa nova tecnologia 

propiciou uma maior segurança na manipulação do conteúdo dos áudios e dados produzidos 

no curso da medida excepcional de monitoramento das comunicações, além de facilitar a 

própria cadeia de colheita de provas.  

Entretanto, mesmo com as facilidades que a tecnologia proporcionou em matéria 

de autenticidade e segurança na obtenção da integralidade dos elementos produzidos no curso 

de um monitoramento, ao permitir a gravação e registro desses elementos em meio digital, 

ainda encontramos opiniões doutrinárias e jurisprudenciais desconexas ao cenário tecnológico 

contemporâneo.  

Os próprios Ministros do Supremo Tribunal Federal apresentam opiniões 

divergentes em seus votos quanto à necessidade de transcrição integral.  

                                            
84 Resolução 59 do Conselho Nacional de Justiça: “Artigo 14. Quando da formulação de eventual pedido de 

prorrogação de prazo pela autoridade competente, deverão ser apresentados os áudios (CD/DVD) com o inteiro 

teor das comunicações interceptadas, as transcrições das conversas relevantes à apreciação do pedido de 

prorrogação e o relatório circunstanciado das investigações com seu resultado. [...] § 2º. Os documentos acima 

referidos serão ser entregues pessoalmente pela autoridade responsável pela investigação ou seu representante, 

expressamente autorizado, ao Magistrado competente ou ao servidor por ele indicado.”  
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A Ministra Carmen Lúcia, por exemplo, entende pela desnecessidade de se juntar 

o conteúdo integral das conversas interceptadas, uma vez que se parte das degravações 

juntadas aos autos, acabam por permitir o embasamento da denúncia e a própria convicção do 

julgador, não há ofensa ao devido processo legal.85  

Em sentido contrário, destacamos o voto do Ministro Marco Aurélio de Mello, 

cujo entendimento da necessidade da transcrição integral das conversas interceptadas deve 

ocorrer para atendimento do princípio do devido processo legal.86 

Por sua vez, conforme acima relatado, diante da necessidade legal do 

procedimento cautelar estar embasado com a integralidade, em meio digital, das conversas e 

mensagens monitoradas no curso de toda a medida, não haverá prejuízo à defesa, uma vez que 

o juiz competente deverá fornecer à mesma, cópias de todas as mídias produzidas e 

decorrentes do monitoramento, de modo que não haverá cerceamento.  

Os sistemas digitais de gravação e armazenamento permitem a elaboração de 

relatórios digitais, cujo conteúdo das mensagens de voz e texto são anexados por meio de 

mídia magnética em conjunto com as transcrições. Por seu turno, os dados referentes às 

chamadas efetuadas e recebidas, também podem ser discriminados no próprio auto 

circunstanciado, cujo conteúdo revelará as diligências realizadas no respectivo período 

quinzenal, nos termos da autorização judicial. 

Desse modo, não haverá prejuízo aos investigados ou acusados, cujo acesso às 

mídias produzidas e juntadas aos autos no curso do procedimento cautelar, propiciará o acesso 

à integralidade de todas as comunicações monitoradas.  

                                            
85 Nesse sentido, segue transcrição da Ementa: “HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR. PROCESSUAL 

PENAL. PEDIDO DE LIMINAR PARA GARANTIR À DEFESA DO PACIENTE O ACESSO À 

TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS REALIZADAS NO INQUÉRITO. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, INC. LV, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): INOCORRÊNCIA: LIMINAR INDEFERIDA. 1. É desnecessária a 

juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual 

são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao 

embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo 

legal (art. 5º, inc. LV, da Constituição da República). 2. Liminar indeferida.” (STF, HC 91207MC/RJ, Tribunal 

Pleno, Relª p/ acórdão Minª Cármen Lúcia, j. 11/06/2007,  m.v., pub. DJU de  21/09/2007, p. 106). 
86 Nesse sentido segue cópia da Ementa da decisão: “Habeas corpus versus recurso - ausência de prejuízo da 

impetração. O fato de a matéria versada no habeas constar como causa de pedir de apelação não o prejudica. 

Habeas corpus - objeto. De início, tema veiculado no habeas corpus há de ter sido examinado pelo órgão anterior 

àquele a quem incumba o julgamento. Prova - interceptação telefônica - fitas - degravação. Consoante dispõe a 

lei nº 9.296/96, deve-se proceder à degravação de fitas referentes à interceptação telefônica.” (STF. HC 

83983/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, m.v., j. 21/05/2008, pub. DJU de 23/05/2008, seção 1, p. 

328-341). 
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Nesse sentido, com o advento das novas tecnologias, dispensa-se a transcrição 

integral do fluxo das comunicações, ipsis litteris, no papel, de cada palavra falada ou 

transmitida. É conveniente destacar que, a linguagem falada, em especial, frente aos novos 

aplicativos e sistemas de comunicação em redes sociais, é completamente diversa, em termos 

de compreensão e significado, de uma conversa registrada na “letra fria do papel”. 

Por sua vez, uma vez encerrado o procedimento, seja pela concretização dos 

elementos necessários à elucidação do fato criminoso investigado, ou mesmo pela ausência de 

elementos que demonstrem a necessidade de continuidade da medida de monitoramento, 

caberá à autoridade policial encaminhar documento ao juiz com suas conclusões em um ou 

outro sentido.  

Conveniente apontar que nos moldes do § 1º, do artigo 14 da Resolução 59 do 

CNJ87, sempre que possível, de forma a garantir o sigilo da medida, as comunicações e dados 

obtidos deverão ser encriptados. Contudo, até o presente momento, não foram definidos pelo 

Poder Judiciário, nos termos da própria resolução, sistemas de criptografia que permitam o 

fiel atendimento da referida Resolução. 

 

1.5.6. Os sistemas de monitoramento de comunicações  

No final do Século XX, o procedimento de interceptação das comunicações 

telefônicas era realizado de forma quase artesanal. Os investigadores utilizavam-se da técnica 

conhecida como “grampo”, que consistia, basicamente, em plugar gravadores de fitas 

magnéticas nas caixas de distribuição dos cabos telefônicos, ou mesmo, nos armários de 

distribuição das próprias empresas de telefonia.  

Em um segundo momento, as empresas concessionárias de serviços de telefonia 

passaram a desviar o sinal das linhas telefônicas para as centrais de monitoramento instaladas 

nos próprios órgãos públicos.  Eram utilizados captadores conectados a aparelhos de 

gravação, ainda com a utilização de fitas magnéticas.  

 Já no início do Século XXI, o Governo brasileiro decidiu investir em novos 

sistemas de monitoramento, amparados em programas de informática, de tecnologia digital. 

                                            
87 Resolução 59 do Conselho Nacional de Justiça: “Artigo 14 [...] §1º Sempre que possível os áudios, as 

transcrições das conversas relevantes à apreciação do pedido de prorrogação e os relatórios serão gravados de 

forma sigilosa encriptados com chaves definidas pelo Magistrado condutor do processo criminal.”  
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Por sua vez, as empresas de comunicação passaram a adotar cabos de fibra óptica, otimizando 

a qualidade e eficiência do redirecionamento dos áudios.  

Nessa esteira, o Departamento de Polícia Federal passou a utilizar os seguintes 

sistemas de monitoramento: a) Multitrilha; b) Wytron88; c) Sombra89; e, d) Guardião90.  

De forma a padronizar os sistemas de monitoramento, o Departamento de Polícia 

Federal acabou por adotar dois sistemas distintos de monitoramento, conhecidos como 

Guardião e Sombra a fim de compatibilizar as necessidades técnicas e os avanços 

tecnológicos comunicacionais, torna-se constante a necessidade de compatibilizar as 

plataformas de monitoramento a outros sistemas e programas de softwares, para a obtenção de 

dados de georeferenciamento, cruzamento de dados, estatísticas...     

1.5.7. O ônus do suporte da implementação da medida de monitoramento das 

comunicações 

No Capítulo IV, ao expormos o tópico: “Plataforma de monitoramento: o déficit 

de implementação”, apontaremos uma série de obrigações legais das empresas 

concessionárias de telefonia móvel ou fixa. Entre elas, destacamos o dever de colaborar com 

os órgãos públicos no cumprimento de requisições judiciais e requerimentos 

administrativos.91 

Por sua vez, mesmo diante da lacunosa legislação e regulamentação 

administrativa em matéria de suporte de monitoramento, ainda percebemos uma grande 

omissão e, muitas vezes, descaso das empresas prestadoras de serviço de comunicação, seja 

no ramo da telefonia, radiofrequência ou Internet.92  

Nesse sentido, apontaremos alguns exemplos da falta de cooperação das empresas 

prestadoras de serviço de comunicação com as Instituições Públicas.  

                                            
88 Desenvolvido pela empresa Wytron Technology Corp. Ltda. 
89 O Sistema Sombra (SisSoft2002) pertence a empresa Federal Tecnologia Desenvolvimento de Software.  
90 O Sistema Guardião, da empresa Dígitro Tecnologia Ltda., realiza monitoração de voz e dados e oferece 

recursos avançados de análise de áudio e identificação de locutores. É uma solução feita especialmente para as 

operações de investigação legal. Flexível e modular, pode ser dimensionada de acordo com a necessidade do 

órgão de investigação. Sua interface é 100% web, permitindo ao analista acessar o sistema de qualquer lugar, de 

forma segura. (Disponível em: <http://www.digitro.com/pt/index.php/a-digitro>. Acesso em 14 de jan. de 2016). 
91 Vide tópico, 4.1.1.2, do Capítulo IV. 
92 Vide tópico 4.2.1.2, do Capítulo IV.  

http://www.digitro.com/pt/index.php/a-digitro
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O artigo 7º, da Lei de Interceptação Telefônica, dispõe que: “para os 

procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar 

serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público”.93 

Já a Lei nº. 9.472/1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, criou a Agência Brasileira de Telecomunicações, no sentido de estabelecer 

mecanismos efetivos de autorização e permissão de funcionamento, controle, fiscalização, 

aplicação de sanções, entre outros procedimentos. 

Nesse sentido, nos termos do artigo 22, da Lei nº. 9.472/1997, foi expedida a 

Resolução nº. 426/2005 da Anatel, a qual, em seu artigo 24, a mesma estabelece as obrigações 

das empresas de telefonia no sentido do atendimento às ordens judiciais de monitoramento 

das comunicações.94  

O próprio Conselho Nacional de Justiça, ao estabelecer as diretrizes dos órgãos 

públicos em matéria de monitoramento das comunicações, estabeleceu a necessidade de 

participação da Anatel no processo de regulamentação da disciplina, nos termos do artigo 22, 

da Resolução 59, do CNJ95.  

 Diante dessas premissas, na disciplina da atuação das empresas que prestam 

serviços de comunicação, torna-se de fundamental importância a conscientização das 

autoridades políticas do País, porque, além de uma reforma dos normativos legais e 

administrativos pertinentes à matéria ora em estudo, torna-se imperiosa a aplicação do 

princípio da igualdade no tratamento dispensado às empresas que prestam serviços de 

comunicação, em especial, no tocante às empresas provedoras de Internet.96 

 

1.5.8. A condução da medida de monitoramento das comunicações 

                                            
93 Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996.  
94 Resolução nº. 426, de 09 de dezembro de 2005: “Artigo 24. A prestadora deve tornar disponíveis os recursos 

tecnológicos e facilidades necessários à suspensão de sigilo de telecomunicações, determinada por autoridade 

judiciária ou legalmente investida desses poderes, e manter controle permanente de todos os casos, 

acompanhando a efetivação dessas determinações, e zelando para que elas sejam cumpridas, dentro dos estritos 

limites autorizados.” 
95 Resolução nº. 59, do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 20. O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá, 

conjuntamente com a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, estudos para implementar rotinas e 

procedimentos inteiramente informatizados, assegurando o sigilo e segurança dos sistemas no âmbito do 

Judiciário e das operadoras.” 
96 Vide tópico 4.1.1, do Capítulo IV.  
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Nos termos do artigo 144 da Constituição Federal de 1988 e do Código de 

Processo Penal, incumbe-se a polícia judiciária da repressão criminal, do ponto de vista da 

colheita de elementos fáticos e probatórios no sentido de elucidar a prática criminosa.97 Por 

sua vez, a polícia administrativa possui caráter preventivo, atuando de forma ostensiva, de 

forma a garantir a ordem pública e a paz social. 

Nesse sentido, é oportuna a menção a Marco Antonio Marques da Silva:  

Temos que o Código de Processo Penal, diga-se, recepcionado pela ordem 

constitucional em vigor, categoricamente confirma o Inquérito Policial como 

instrumento de investigação penal da Polícia Judiciária, sendo procedimento 

administrativo destinado a subsidiar a instauração da ação penal, e neste 

particular, em especial, ao Ministério Público.98 

Nos termos do artigo 6º, da Lei nº. 9.296/1996, compete à autoridade policial 

conduzir os procedimentos de interceptação das comunicações. Desse modo, nos termos da 

Constituição Federal, cujo texto do inciso XII, do artigo 5º, somente excepcionou a medida 

cautelar para fins de investigação criminal e instrução processual penal, somente o Delegado 

de Polícia poderá conduzir os procedimentos de interceptação telefônica. 

Contudo a matéria é polêmica na própria casuística, de acordo com decisão 

proferida pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Conforme voto 

proferido pelo Relator, Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, foi anulada 

sentença condenatória fundamentada em provas colhidas no curso de um procedimento 

cautelar de interceptação das comunicações telefônicas conduzida pelo Ministério Público.99 

Nesse sentido, o Desembargador fundamenta sua decisão, entre outros 

dispositivos legais, na própria interpretação dos artigos 1º e 129, incisos III, VI, VII, VIII, da 

Constituição Federal de 1988100, cujo último dispositivo, não legitima a atuação do Ministério 

                                            
97 Constituição da República Federativa do Brasil: “Artigo144. 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: [...] § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, 

organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: [...] IV - exercer, com exclusividade, as 

funções de polícia judiciária da União.” 
98 TJSP. Apelação nº 0002237-86.2010.8.26.0024, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antonio 

Marques da Silva, v.u., j. 08/11/2012. 
99 TJSP. Apelação nº 0002237-86.2010.8.26.002, já citado. 
100 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Art. 129. São funções institucionais do Ministério 

Público: [...] III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; [...] VI - expedir notificações nos 

procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 

forma da lei complementar respectiva; VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
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Público na condução de um procedimento cautelar de monitoramento telefônico, conforme 

trecho do acórdão abaixo transcrito: 

Entretanto, tais atribuições constitucionais não são legitimadoras, ou mesmo 

legalizadoras, de um procedimento administrativo criminal, da natureza do 

ora impugnado, sucedâneo de inquérito policial. [...] Seu papel de defensor 

da ordem pública jurídico-social, não afasta a existência de limites, também 

de ordem constitucional e legal, no seu âmbito de atuação, quando busca 

alcançar o exercício do poder punitivo do Estado, através da prestação 

jurisdicional. Caso contrário acreditaríamos que na independência de um 

órgão institucional, à luz de um ordenamento submetido ao Estado 

Democrático de Direito, permitiríamos a superação, quando não a violação 

dos direitos e garantias individuais. 101 

Por seu turno, em uma decisão em sede de Habeas Corpus, o Supremo Tribunal 

Federal já decidiu pela possiblidade da Polícia Militar realizar monitoramento das 

comunicações telefônicas, diante de requisição do Ministério Público e autorização do juiz 

competente.102 

Por fim, é pertinente destacar o artigo 10, inciso VII, da Resolução 59/2008, do 

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe que caberá à autoridade policial, a condução da 

medida de interceptação das comunicações telefônicas.103 

 

1.5.9. O incidente de inutilização 

Nos termos do parágrafo único, do artigo 9º, o legislador dispôs sobre o “incidente 

de inutilização”, cujo procedimento constitui a destruição das gravações das comunicações 

que não interessarem à prova, mediante requisição do Ministério Público, ou mesmo, da parte 

interessada, mediante decisão do juiz competente.104 

                                                                                                                                        
complementar mencionada no artigo anterior; VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de 

inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; [...]”. 
101 Idem.  
102 Nesse sentido, segue cópia da Ementa: “Habeas Corpus. 2. Prisão em flagrante. Denúncia. Crimes de 

rufianismo e favorecimento da prostituição. 3. Interceptação telefônica realizada pela Polícia Militar. Nulidade. 

Não ocorrência. 4. Medida executada nos termos da Lei 9.296/96 (requerimento do Ministério Público e 

deferimento pelo Juízo competente). Excepcionalidade do caso: suspeita de envolvimento de autoridades 

policiais da delegacia local. 5. Ordem denegada.” (STF. HC 96986/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar 

mendes,  v.u.  julg.15/05/2012, pub. DJU  14/09/2012, p. 181). 
103 Resolução nº 59, de 2008 do Conselho Nacional de Justiça: “Artigo 10. Atendidos os requisitos legalmente 

previstos para deferimento da medida o Magistrado fará constar expressamente em sua decisão: [...] VI - os 

nomes das autoridades policiais responsáveis pela investigação e que terão acesso às informações; [...]”. 
104 Lei nº. 9.296, de 24 de julho de 1996: “Art. 9° A gravação que não interessar à prova será inutilizada por 

decisão judicial, durante o inquérito, a instrução processual ou após esta, em virtude de requerimento do 
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De início, já constatamos uma impropriedade do referido dispositivo legal, quanto 

à sua própria constitucionalidade, ao estipular que o juiz poderá determinar, durante o 

inquérito policial, a destruição das gravações.  

 Inicialmente, é adequado destacar que o procedimento cautelar de monitoramento 

das comunicações tramita em autos apartados do inquérito policial, ou mesmo, do processo 

penal, diante da própria natureza sigilosa e inaudita altera parte que a medida impõe. 

Por outro lado, uma vez encerrado o procedimento cautelar, nos termos do § 2°, 

do artigo 6º, da Lei de Interceptação Telefônica, caberá à autoridade policial encaminhar o 

resultado das diligências, acompanhado do auto circunstanciado. 

Uma vez realizada a juntada dos documentos encaminhados pela autoridade 

policial, apesar da omissão da Lei, caberá ao juiz do feito abrir vista do procedimento cautelar 

ao Ministério Público, como titular da ação penal pública e o membro do parquet, por sua 

vez, poderá manifestar-se de três formas distintas. 

A primeira possibilidade é o oferecimento de denúncia, caso entenda que há 

elementos suficientes de autoria e materialidade do crime. Caso contrário, como segunda 

possibilidade, se entender que não estão presentes os requisitos para a denúncia, mas, 

conforme seu entendimento, ainda haja fundamento para a continuidade das investigações, 

poderá requisitar diligências complementares.105  

Por fim, como terceira hipótese, se entender que não há crime, ou mesmo, que não 

há elementos suficientes para justificar a continuidade do procedimento cautelar, poderá 

requisitar ao juiz o arquivamento do feito.  

Diante dessas premissas, em nossa opinião, somente na última hipótese, 

excepcionalmente, poderia se pensar na legitimidade do Ministério Público requisitar ao juiz 

competente o respectivo “incidente de inutilização”. 

Nas hipóteses anteriores haveria, indubitavelmente, flagrante ofensa ao princípio 

do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, somente após o juiz conceder o acesso 

                                                                                                                                        
Ministério Público ou da parte interessada. Parágrafo único. O incidente de inutilização será assistido pelo 

Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou de seu representante legal.” 
105 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Art. 129. São funções institucionais do Ministério 

Público: [...] VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os 

fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; [...]”. 
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irrestrito ao material colhido no curso procedimento cautelar às partes envolvidas na 

investigação, poder-se-ia pensar no “incidente de inutilização”. 

Oportuno frisar que, diante das novas tecnologias agregadas aos novos sistemas 

de monitoramento das comunicações, tecnicamente, o “incidente de inutilização” perdeu sua 

razão, uma vez que os novos equipamentos de interceptação permitem a realização de 

duplicação das comunicações monitoradas, com a mesma fidedignidade do áudio 

redirecionado pelas operadoras as centrais de monitoramento dos órgãos de polícia judiciaria, 

ou de quem lhes faça as vezes.  

Por fim, uma vez determinada a destruição das gravações pelo juiz do feito, 

caberá ao Ministério Público acompanhar o respectivo procedimento perante o órgão que 

conduziu a medida de monitoramento telefônico. O acusado ou seu representante legal 

deverão ser cientificados da decisão, para que, se quiserem, acompanhem a destruição. 

 

1.6. O conturbado cenário legislativo em matéria de monitoramento 

telefônico 

Além da discussão doutrinária e jurisprudencial, a matéria “interceptação 

telefônica” foi objeto de exaustivos debates no próprio Congresso Nacional, após uma série 

de denúncias jornalísticas sobre escutas ilegais, inclusive sobre membros da mais alta Corte 

do país106.  

Nesse sentido, torna-se interessante uma análise do cenário legislativo no tocante 

às diversas propostas pertinentes à matéria do presente estudo, bem como a necessidade de 

discorrer sobre o cenário político do sempre polêmico e instigante tema “Escutas telefônicas”, 

conforme analisaremos nos tópicos subsequentes.  

 

                                            
106 Em 04 de setembro, de 2008, conforme notícia veiculada pelo site do Supremo Tribunal Federal: “Um grupo 

de seis deputados, tendo à frente os presidentes da CPI dos Grampos, Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), e da 

Comissão de Segurança Pública da Câmara, Raul Jungmann (PSB-PE), convidou nesta quinta-feira (4) o 

presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, para comparecer a uma audiência no 

Congresso Nacional para uma conversa sobre o aprimoramento da legislação e sobre o grampo telefônico de que 

teria sido vítima, conforme denúncia publicada na Revista ‘Veja’, edição 2022, nº 33, de 22 de agosto de 2007.” 

(Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=95550&caixaBusca=N>. 

Acesso em 1º nov. de 2015). 

http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=95550&caixaBusca=N
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1.6.1 A Comissão Parlamentar de Inquérito das Escutas Telefônicas    

(CPIESCUT) 

 

   No dia 22 de outubro de 2007, foi aprovada a criação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPIESCUT)107 com a finalidade de investigar escutas telefônicas 

clandestinas/ilegais, conforme denúncia publicada na Revista Veja108. 

Infelizmente, a Comissão Parlamentar de Inquérito não atendeu aos pressupostos 

constitucionais previstos no § 3º do art. 58 da Constituição Federal109, uma vez que diante dos 

inúmeros interesses políticos que a circundaram. O objeto inicial da apuração, que era a 

investigação de um fato determinado, ou seja, a denúncia sobre uma suposta escuta 

clandestina realizada nas dependências do próprio Supremo Tribunal Federal, cujos 

interlocutores seriam o próprio presidente da mais alta Corte Jurisdicional do país e um 

Senador da República, não se concretizou.  

 Após mais de um ano de reuniões, requerimentos, audiências públicas e 

depoimentos, a CPIESCUT produziu um extenso relatório110, apontando uma série de casos 

concretos de supostas ilegalidades, abusos de autoridade, deficiências de controle e 

fiscalização pela própria Anatel sobre as concessionárias de serviços públicos de telefonia, 

fato que analisaremos no Capítulo IV, no tópico que trata sobre a matéria de regulamentação 

dos serviços de comunicação.  

 Por sua vez, o relatório final da CPIESCUT propôs dois anteprojetos de lei111, em 

substituição à Lei de Interceptação Telefônica (Lei nº. 9296-1996), cuja proposta aponta a 

participação, entre outros juristas, de Miguel Reale Júnior, Ives Gandra Martins, Ada 

                                            
107 Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=652540&filename=Tramitacao-

VTS+3+CPIESCUT+%3D%3E+REL+1/2009+CPIESCUT>. Acesso em 02 nov. de 2015. 
108 Revista Veja: Edição 2022, nº 33, de 22 de agosto de 2007. 
109 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Artigo 58. O Congresso Nacional e suas Casas 

terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo 

regimento ou no ato de que resultar sua criação. [...] § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão 

poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das 

respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou 

separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por 

prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a 

responsabilidade civil ou criminal dos infratores.” 
110 Segue relatório final da CPIESCUT: Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/53a-legislatura-

encerradas/cpiescut/relatorio-final-aprovado/Relatorio-Final-Versao-Final.pdf. Acesso em 10 nov. de 2015.  
111 Ibidem. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/WA119SE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Downloads/Disponível%20em:%20%3chttp:/www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra%3fcodteor=652540&filename=Tramitacao-VTS+3+CPIESCUT+=%3e+REL+1/2009+CPIESCUT
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/WA119SE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Downloads/Disponível%20em:%20%3chttp:/www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra%3fcodteor=652540&filename=Tramitacao-VTS+3+CPIESCUT+=%3e+REL+1/2009+CPIESCUT
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/WA119SE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Downloads/Disponível%20em:%20%3chttp:/www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra%3fcodteor=652540&filename=Tramitacao-VTS+3+CPIESCUT+=%3e+REL+1/2009+CPIESCUT
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/53a-legislatura-encerradas/cpiescut/relatorio-final-aprovado/Relatorio-Final-Versao-Final.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/53a-legislatura-encerradas/cpiescut/relatorio-final-aprovado/Relatorio-Final-Versao-Final.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/53a-legislatura-encerradas/cpiescut/relatorio-final-aprovado/Relatorio-Final-Versao-Final.pdf
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Pellegrini Grinover, Flávio Gomes, Damásio de Jesus, Vicente Grecco Filho, João Mestieri, 

Nilo Batista, Juarez Xavier, Luiz Guilherme Vieira, Cezar Bitencourt. 

Em apertada síntese, uma vez que analisaremos a proposta de uma nova legislação 

em capítulo próprio, os anteprojetos focaram seu texto em um maior controle sobre os 

procedimentos na esfera administrativa e processual penal para interceptação telefônica, de 

dados de informática, telemática e monitoramento ambiental, a um rol exemplificativo de 

crimes, cuja gravidade deverá nortear o juiz competente a autorizar,  como ultima ratio, a 

medida excepcional em matéria de investigação criminal, conforme segue em destaque trecho 

do relatório da CPIESCUT, a seguir transcrito: 

A interceptação consistirá efetivamente em medida judicial extrema e só será 

utilizada como meio estritamente necessário ao deslinde do crime quando for 

inviável a obtenção da prova por meio diverso, obedecidos, em qualquer 

caso, os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da 

impessoalidade, da legalidade estrita, da eficácia e sigilo da investigação 

policial, da ampla defesa e da proibição do excesso112.  

Já em 2009, diante das conclusões do relatório da CPI do “grampo” foi oferecido 

o Projeto de Lei n. 5285-2009, cuja Ementa visa a regulamentação do inciso XII, parte final, 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988113. Desde 17 de março, de 2010, conforme última 

publicação sobre a matéria pelo Diário da Câmara dos Deputados114, o Projeto da nova Lei de 

Interceptação Telefônica e seus apensos, aguardam apreciação pelo Plenário da Câmara dos 

Deputados.  

 

1.6.2. Análise cronológica das propostas legislativas pertinentes à disciplina 

“monitoramento das comunicações” 

                                            
112 Ibidem.  
113 O Projeto de Lei n. 5285-2009, dispõe sobre normas de interceptação das comunicações telefônicas e a 

captação de imagem e som ambiental como prova em investigação criminal e em instrução processual penal em 

inquérito policial, por ordem judicial, sob segredo de justiça. Altera as Leis nºs 4.878, de 1965 e 8.112, de 1990; 

o Decreto-Lei nº 3.689, de 1941; além de revogar a Lei nº 9.296, de 1996. Regulamenta a Constituição Federal 

de 1988. (Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=436096>. Acesso em 02 nov. de 

2015). 
114 Conforme Despacho do então Presidente da Câmara dos Deputados, foi deferida a instalação de uma 

Comissão Especial para análise do Projeto da nova Lei de Interceptação Telefônica e seus apensos, com o 

objetivo de analisar os limites a serem impostos ao delegado e ao juiz, na execução de uma interceptação 

telefônica; à livre comercialização de equipamentos de escuta no País; às  interceptações que são realizadas sem 

o devido cuidado por terceirizados de operadoras telefônicas; às vicissitudes do processo de expedição de ordens 

judiciais; (Disponível em: <http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD17MAR2010.pdf#page=55>. 

Acesso em 02nov. de 2015).  

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=436096
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD17MAR2010.pdf#page=55
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Há mais de 20 anos tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº. 1258, de 

17 janeiro de 1995115. Durante o longo período de sua tramitação, foi instalada a 

CPIESCUT116, que em suas conclusões apresentou um novo Projeto de Lei117. Por sua vez, 

também surgiram novas proposições legislativas correlatas à matéria, de modo que algumas 

delas foram apensadas a atual118, ainda em andamento no Congresso Nacional119. 

Ainda que se pense na ânsia midiática, ou mesmo no desconhecimento da 

Constituição Federal de 1988 por parte de alguns congressistas, a análise da tramitação do 

Projeto de Lei n. 1258/1995, agregada aos seus diversos apensos, demonstra proposições 

polêmicas, e outras, de flagrante inconstitucionalidade.  

Basicamente, a pauta das proposições gira em torno das seguintes questões: a) 

inclusão de novas formas e sistemas de monitoramento do fluxo das comunicações; b) 

delimitação do prazo da medida; c) criação de novas figuras típicas; d) prévia manifestação do 

Ministério Público, nas representações oriundas da autoridade policial; de delimitação do rol 

de infrações penais que admitem a interceptação telefônica, bem como a inclusão daquelas 

cuja própria conduta típica envolva a comunicação; e) inclusão da medida de monitoramento 

ambiental ao procedimento de interceptação telefônica; f) recurso contra o indeferimento da 

                                            
115 Segundo a exposição de motivos do Anteprojeto do Ministério da Justiça, encaminhado ao Congresso 

Nacional em 2008: O projeto de Lei nº. 1.258, de 1995, do Senador Pedro Simon, aprovado no Senado no 

mesmo ano, parou nos meandros da Câmara dos Deputados. Referido Projeto era sensivelmente melhor do que a 

lei que entrou em vigor, retomando muitas ideias do Projeto Miro Teixeira (Projeto 3.514/89, aprovado na 

Câmara dos deputados). No entanto, decorridos quase dez anos, algumas modificações  nas modalidades 

criminosas justificam a inclusão de novos crimes entre os sujeitos às operações técnicas e, sobretudo, tecnologias 

mais modernas podem dar o norte para as operações técnicas seguras, sob o ponto de vista da inviolabilidade dos 

elementos probatórios obtidos. No dia 13 de janeiro de 2016, conforme pesquisa realizada no site da Câmara dos 

Deputados sobre o andamento do projeto de Lei nº. 1258/1995, consta um despacho do dia 16 de março de 2010, 

no seguinte sentido: “Constitua-se Comissão Especial, conforme determina o art. 34, inciso II, do RICD, tendo 

em vista a competência das seguintes Comissões: CTASP, CCTCI, CSPCCO e CCJC (mérito e art. 54, RICD) - 

Apreciação: proposição sujeita à apreciação do Plenário - Regime de Tramitação: Prioridade. Por sua vez, o 

último despacho conferido ao processo do referido projeto de Lei, data do dia 24 de outubro de 2013, cujo teor 

determina o apensamento do projeto de Lei nº. 6.577/213 ao projeto de Lei nº. 1258/1995.” Disponível em: < 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16481>. Acesso em 13 jan. de 

2013)  
116 Vide tópico, 1.6.1, do Capítulo I. 
117 Vide citação sobre o projeto de Lei n. 5286/2009. 
118 Após mais de duas décadas de tramitação do Projeto de Lei nº 1258/1995, foram apensados a ele os seguintes 

projetos de lei: PL 4825/2001, PL173/2003; PL 195/2003; PL 5272/2013; PL 2114/2003; PL 4323/2004; PL 

43/2007; PL 432/2007; PL 1303/2007; PL 1443/2007; PL 2841/2008; PL 3579/2008; PL 3577/2008; PL 

4047/2008; PL 4559/2008; PL 2934/2011; PL 4155/2008; PL 2942/2015; PL 4192/2008; PL 5285/2009; PL 

3272/2008; PL 4036/2008; PL 5286/2009; PL 891/2011; PL 5932/2013; PL 1528/2015; PL 4214/2012; PL 

4215/2012; PL 6577/2013. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16481&ord=1, conforme consulta 

realizada em 16 de nov. de 2015. 
119 Vide tópico 1.6.2.   

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16481
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=29272
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=569896
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=569896
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=267805
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=340083
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=340083
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=344722
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=355071
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=357629
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=383696
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=400362
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=400345
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=410928
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=410928
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=421864
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=421864
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=413184
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1713511
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=413813
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=436096
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=391056
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=391056
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=410666
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=436097
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=497026
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=584722
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1278734
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=551971
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=551972
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=551972
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=596839
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16481&ord=1
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medida cautelar; g) obrigações das empresas concessionárias; h) delimitação do prazo para 

destruição do material que não interessar à prova. 

Por sua vez, surgiram proposições polêmicas, como a prevista no Projeto de Lei 

nº. 432/2007, que disciplina, em casos excepcionais, a possibilidade da autoridade policial, de 

ofício, determinar o monitoramento telefônico.120  

Frente aos inúmeros projetos, apensos, emendas e sugestões apresentadas com 

relação ao Projeto de Lei nº 1.258/1995121, em nosso entendimento, diante da abrangência do 

tema, além das inúmeras proposições de pouca relevância jurídica, optamos pela análise do 

Projeto de Lei nº. 4.047/2008122, em confronto com os dispositivos do anteprojeto de lei nº 

3.272/2008123, ambos já apensados ao primeiro acima mencionado, ou seja, Projeto de Lei nº. 

1.258/1995. 

De início, torna-se interessante a citação ao § 1º, do artigo 1º, do Projeto de Lei nº 

4.047/2008, cujo dispositivo além de discriminar os sistemas do fluxo das comunicações 

telefônicas que podem ser objeto de “quebra”, (conversas, sons, dados), ainda deixa em aberto 

quaisquer outras formas de sinais que possam ser objeto de transmissão ou recepção no curso 

de uma ligação telefônica.124  

Por sua vez, além de incluir a “quebra” indiscriminada de “dados” e 

“informações” obtidas mediante as comunicações telefônicas, conforme previsão do § 2º, do 

artigo 1º, o parágrafo quarto vem a incluir a previsão de monitoramento ao “fluxo de 

comunicações em sistemas de tecnologia da informação”, sem deixar de mencionar a já 

                                            
120 Nos termos da proposição do Projeto de Lei nº. 432/2007, seria acrescido o § 3º, ao artigo 4º, da Lei 

9.296/1996, in verbis: “Na prisão em flagrante ou no curso das investigações, em crimes hediondos, prática de 

tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo, onde a necessidade da interceptação imediata 

se faça imprescindível, a autoridade policial poderá fazê-la sem autorização judicial, devendo apresentar 

justificativas ao juiz no prazo máximo de vinte e quatro horas.” (Projeto de Lei 432/2007: Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=DC57A42F2E8D7BAF3F51C52

D80072B28.proposicoesWeb2?codteor=442444&filename=PL+432/2007>. Acesso em 16 de nov. de 2015.) 
121 Projeto de Lei nº 1.258/1995: Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16481>. Acesso em 16 de nov. 

de 2015. 
122 O Projeto de Lei nº. 4.047/2008, disciplina uma nova regulamentação a parte final do inciso XII do artigo 5º 

da Constituição, revogando a Lei n.º 9.296, de 24 de julho de 1996, como também, altera dispositivos do Código 

Penal e de Processo Penal. No dia 10 de outubro de 2008, foi apensado ao Projeto de Lei nº. 1258/1995. Sua 

origem encontra-se no Projeto de Lei do Senado Federal nº. 525/2007, de autoria do Senador Jarbas 

Vasconcelos. (Vide Anexo A)  
123 Vide Anexo B. 
124 Vide Anexo A.

   

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=DC57A42F2E8D7BAF3F51C52D80072B28.proposicoesWeb2?codteor=442444&filename=PL+432/2007
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=DC57A42F2E8D7BAF3F51C52D80072B28.proposicoesWeb2?codteor=442444&filename=PL+432/2007
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16481
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prevista interceptação telemática125. A mesma previsão foi condensada no § 1º, do artigo 1º do 

anteprojeto de lei do Ministério da Justiça.   

O parágrafo único do artigo 1º disciplina a proibição de utilização de informações 

e dados obtidos por meio monitoramento do fluxo das comunicações entre um investigado ou 

acusado e seu defensor, quando este último estiver no exercício de sua atividade 

profissional.126 

O artigo 2º do Projeto, diferentemente das conclusões do Projeto de Lei elaborado 

no Relatório Final da CPIESCUT127, deixou de prever a possibilidade de um rol taxativo de 

crimes de real gravidade, uma vez que restringiu somente a “quebra de sigilo” para os crimes 

de menor potencial ofensivo. 

Por sua vez, nos moldes do anteprojeto de lei nº. 3.272/2008, encaminhado pelo 

Ministério da Justiça, foi incluída a previsão da quebra do sigilo das comunicações telefônicas 

para crimes punidos coma pena de detenção, desde que a conduta delituosa tenha sido 

realizada por meio dessa modalidade de comunicação.128  

Em seu artigo 3º (caput), o Projeto, além de deixar de contemplar a previsão de o 

juiz determinar, de ofício, o monitoramento das comunicações, mantém as demais autoridades 

já legitimadas, contudo, submete a representação da autoridade policial à manifestação prévia 

do Ministério Público. Logo em seguida, discrimina em seus incisos, os requisitos cautelares 

(fumus boni iuris e periculum in mora) para a concessão da medida. A mesma previsão foi 

contemplada no artigo 4º do anteprojeto.  

Ademais, tanto os artigos 4º, do Projeto e do anteprojeto, estabelecem os 

requisitos e procedimento para a admissibilidade da medida de “quebra de sigilo”. Nos termos 

                                            
125 Vide Anexo A.   
126 Vide Anexo A.  
127 Nos termos do artigo 2º do Projeto anexo ao Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito das 

Escutas: “Art. 2º A interceptação de comunicação telefônica e captação de imagem e som ambiental, referidas no 

artigo anterior, serão autorizadas pelo Poder Judiciário, somente em inquérito policial, quando preencher as 

seguintes condições. I – houver indícios da existência dos crimes de terrorismo; financiamento e tráfico de 

substância entorpecente e drogas afins; tráfico de pessoas e subtração de incapazes; quadrilha ou bando; contra a 

administração pública, contra a ordem econômica e financeira; falsificação de moeda; extorsão simples e 

extorsão mediante sequestro; contrabando; homicídio qualificado e roubo seguido de morte; estupro e atentado 

violento ao pudor; pedofilia; ameaça ou injúria quando cometidas por telefone; e outros decorrentes de 

organização criminosa.” (Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/53a-legislatura-

encerradas/cpiescut/relatorio-final-aprovado/Relatorio-Final-Versao-Final.pdf.>. Acesso em 10 nov. de 2015).   
128 Vide Anexo B. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/53a-legislatura-encerradas/cpiescut/relatorio-final-aprovado/Relatorio-Final-Versao-Final.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/53a-legislatura-encerradas/cpiescut/relatorio-final-aprovado/Relatorio-Final-Versao-Final.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/53a-legislatura-encerradas/cpiescut/relatorio-final-aprovado/Relatorio-Final-Versao-Final.pdf
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dos parágrafos primeiros de ambas as proposições, estabelece-se que a quebra do sigilo não 

poderá exceder o prazo de sessenta dias. 

Dessa vez, ambas as proposições deixaram de forma clara e inequívoca a 

possibilidade de sucessivas prorrogações, contudo, o termo final não poderá ultrapassar o 

prazo máximo de trezentos e sessenta dias. Entretanto, se o monitoramento das comunicações 

recair sobre condutas delituosas habituais ou permanentes, não haverá óbice à continuidade da 

medida, enquanto não cessar a permanência do crime.  

O Projeto, em seu artigo 5º, prevê a possibilidade do Ministério Público impetrar 

recurso em sentido estrito, em caso de indeferimento do pedido, inclusive com a possibilidade 

de concessão de liminar.  

Ao disciplinar as obrigações das empresas de comunicação, em seu artigo 7º, o 

projeto prevê a obrigação das prestadoras de se serviços de telecomunicações 

disponibilizarem, gratuitamente, os recursos e meios tecnológicos necessários à quebra do 

sigilo telefônico, além de indicar o nome do profissional encarregado pela implementação da 

medida. Por sua vez, estipula-se, de forma abstrata, a previsão de multa diária, em caso de 

descumprimento da ordem judicial pela empresa. 

Nesse ponto, o anteprojeto, em seu artigo 8º e parágrafo único, disciplina de 

forma abstrata, a responsabilidade da empresa prestadora do serviço de comunicação, nos 

moldes da atual Lei de Interceptação Telefônica. Contudo, prevê a aplicação de multa diária 

em caso de descumprimento da medida por parte das operadoras. 

O artigo 10 do Projeto disciplina os requisitos materiais e o prazo do auto 

circunstanciado. Já em seu parágrafo primeiro, prevê a possibilidade do juiz determinar a 

inutilização do material produzido que não interessar ao processo, depois de transcorrido o 

prazo 60 dias da juntada do auto. Nos termos do § 2º, a inutilização do material será assistida 

pelo Ministério Público, sendo facultada a presença do acusado ou da parte interessada, bem 

como de seus representantes legais.  

Por seu turno, nos termos do artigo 14 do Projeto, o material sob o constante 

segredo de justiça, que não for objeto da precedente inutilização, somente será destruído após 

o trânsito em julgado da decisão. 
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Nos mesmos moldes, os artigos 11 a 13 do anteprojeto, disciplinam a matéria.129 

O artigo 17, do Projeto, inova ao prever que, uma vez encerrada a instrução, o juiz 

cientificará todas as pessoas que tiveram suas comunicações telefônicas interceptadas, tenham 

ou não sido indiciadas ou denunciadas.130  

Os artigos 19, 20, 21, 22, todos do Projeto dispõem de novas figuras típicas 

relacionadas ao vazamento, procedimento ilegal e uso indevido do monitoramento das 

comunicações.131 

Já o artigo 23, do anteprojeto, acresce o artigo 151-A (Violação do sigilo das 

comunicações telefônicas) ao Código Penal.  

Nas disposições finais do Projeto foi regulamentada a captação e a interceptação 

ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos, ao submeter a medida à disciplina 

da “Lei”. Nos mesmos moldes, a matéria foi prevista no artigo 20 do anteprojeto de lei. 

Já em seu penúltimo artigo, o projeto tratou da proibição da comercialização de 

equipamentos destinados especificamente à interceptação, escuta, gravação e decodificação 

das comunicações telefônicas, incluindo programas de informática e aparelhos de varredura, 

cuja regulamentação competirá à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).  

Por fim, o anteprojeto somente regulamentou em seu artigo 22, a necessidade da 

Anatel regulamentar, no prazo de 180 dias, o padrão dos recursos tecnológicos e facilidades 

necessárias ao cumprimento da Lei. 

 

 

 

 

 

 

                                            
129 Vide Anexo B.   
130 Vide Anexo A.  
131 Vide Anexo A.   
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  CAPÍTULO II 

GLOBALIZAÇÃO E OS DESAFIOS DA ERA DIGITAL 

 

SUMÁRIO: 2.1. Sociedade globalizada e o crime na era digital; 2.1.1. O choque 

da globalização; 2.1.2. Os desafios das novas tecnologias na sociedade contemporânea; 2.1.3. 

O nascimento da Internet; 2.1.4. Os sistemas de Internet; 2.1.4.1 O Protocolo TCP/IP; 2.1.4.2. 

Correio eletrônico (e-mail); 2.1.4.3. Sistemas criptografados; 2.2. A regulamentação da 

Internet no cenário brasileiro; 2.2.1. O Marco Civil da Internet (Lei nº. 12.965/2014); 2.3 Os 

desafios impostos pela criminalidade cibernética; 2.3.1. A evolução histórico jurídica dos 

crimes informáticos e cibernéticos; 2.3.2. A Internet e o campo fértil para a criminalidade; 

2.3.3. A colheita da prova na Internet; 2.3.4 Os crimes cibernéticos no Projeto de Lei do novo 

Código Penal. 

 

 

2.1. Sociedade Globalizada e o crime na era digital 

Indubitavelmente, ao estudarmos os impactos da globalização no cenário jurídico, 

não nos podemos limitar a uma análise política, social e cultural frente à sociedade 

contemporânea, uma vez que os avanços tecnológicos proporcionados pela globalização 

acarretaram um desequilíbrio considerável na equação da efetividade da persecução penal, 

diante das barreiras impostas pelas novas práticas delituosas, ou mesmo, pelas técnicas 

empregadas pela criminalidade moderna.    

Em um curto lapso temporal, a Internet deixou de ser um sistema restrito de 

informação e comunicação para ocupar um espaço jamais imaginado antes pelo homem.132  

                                            
132 Somente como um parâmetro em âmbito nacional, o último levantamento realizado pelo IBGE sobre o acesso 

a Internet, em 2013, demonstrou que 31,2 milhões de domicílios tinham acesso à internet, o que correspondia a 

48,0% do total de domicílios particulares permanentes. A utilização da Internet por meio de microcomputador 

estava presente em 27,6 milhões de domicílios (88,4% daqueles com acesso à Internet). Nos demais 3,6 milhões 

de domicílios (11,6), a utilização da Internet era realizada somente por meio de outros equipamentos. Disponível 

em: <biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv933373.pdf>. Acesso em 02 dez. 2015). Por sua vez, oportuno 

destacar um estudo realizado pelo Banco Mundial (Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2016: 

Dividendos Digitais), cuja pesquisa publicada informa que 98 milhões de pessoas não têm acesso à internet no 

Brasil. Ainda assim, o Brasil ocupa o quinto lugar em número de usuários de internet, atrás da China, dos 

Estados Unidos, da Índia e do Japão. Para o Ministério das Comunicações, o número absoluto de brasileiros 

offline chama a atenção devido ao tamanho da população brasileira, estimada em 204 milhões de pessoas. 

Segundo a Secretaria de Telecomunicações do ministério, 55% dos brasileiros com pelo menos 10 anos de idade 

são usuários de internet e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), havia 175,2 

milhões de pessoas com 10 anos ou mais de idade em 2014. (Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/governo-e-banco-mundial-divergem-sobre-numero-de-

usuarios-de-internet-no>. Acesso em 18 dez. de 2016). 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/governo-e-banco-mundial-divergem-sobre-numero-de-usuarios-de-internet-no
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/governo-e-banco-mundial-divergem-sobre-numero-de-usuarios-de-internet-no
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O alcance e a velocidade do fluxo das comunicações e informações e a facilidade 

da troca de arquivos são as principais características das novas tecnologias. Por sua vez, o 

acesso irrestrito e a liberdade propiciada pela Rede Mundial de Computadores não impede 

que as operadoras de conexão, muitas delas, espalhadas nos locais mais longínquos do 

Planeta, estabeleçam-se transcendendo fronteiras e jurisdições.    

Nesse sentido, por um lado, o advento das redes e das tecnologias digitais 

multiplicou as oportunidades de livre expressão, conexão entre pessoas de diferentes etnias e 

culturas, diversificação de opiniões políticas e ideológicas. Por outro lado, implicou em 

consequências negativas, diante da abertura de novas possibilidades para o crime organizado e 

as mais variadas formas de crimes cibernéticos.  

Ao mencionar a rapidez dos avanços tecnológicos sem paralelo em toda a história 

da humanidade, Jesús-María Silva Sánchez não deixa de mencionar os efeitos positivos, em 

especial, no incremento do bem-estar individual, contudo, relata as consequências negativas 

da era digital, conforme trecho a seguir transcrito:  

Sem embargo, convém não ignorar suas consequências negativas. Entre elas, 

a que interessa ressaltar é a configuração do risco de procedência humana 

como fenômeno social estrutural. Isso pelo fato de que boa parte das 

ameaças a que os cidadãos estão expostos provém precisamente de decisões 

de outros concidadãos adotam no manejo dos avanços técnicos [...]. Mas, 

também, porque a sociedade tecnológica, crescentemente competitiva, 

desloca para a marginalidade não poucos indivíduos, que imediatamente são 

percebidos pelos demais como fonte de riscos pessoais e patrimoniais.133 

 

 Nesse sentido, o progresso gerado pelo avanço tecnológico permite a adoção de 

modernas técnicas pela criminalidade, cuja lesividade das novas condutas delituosas 

ultrapassam a esfera individual ou coletiva, e, consequentemente, acabam por atingir um 

número indeterminado de pessoas, gerando um dano difuso ou metaindividual.  

Com efeito, os resultados lesivos gerados pelos espaços abertos pelas novas 

tecnologias, acarretam “novos riscos” sociais. A respeito do assunto, observa Jesús-María 

Silva Sánchez, in verbis: 

A criminalidade, associada aos meios informáticos e à internet (a chamada 

ciberdelinquência), é, seguramente, o maior exemplo de tal evolução. Nessa 

medida, acresce-se inegavelmente a vinculação do progresso técnico e o 

                                            
133 A expansão do Direito Penal – Aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais, p. 35-36. 
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desenvolvimento das formas de criminalidade organizada, que operam  

intencionalmente e constituem claramente um dos novos riscos para os 

indivíduos (e os Estados)134   

 

Ao tratar sobre as novas tecnologias comunicacionais e informacionais na rede 

virtual, Benjamin Silva Rodrigues, relata o cenário comunicacional contemporâneo, in verbis: 

A Internet criou um novo espaço intercomunicacional e inter-geracional, um 

espaço sem espaço onde todos colocam os pés na ânsia de apropriação de um 

pedaço de informação, na ânsia da realização do seu direito à 

autodeterminação informacional e comunicacional. Nasce o ciberespaço. O 

ciberespaço digital pressupõe a comunicação entre dispositivos electrónico-

digitais, através de meios técnicos que viabilizam essa comunicação, v.g., de 

cabos, routers (conexão física), e de programas de navegação (browsers) e 

de e-mail, de ftp que transmitem a informação entre aqueles dispositivos, ou 

seja, a conexão física possibilitada pelo software.135  

  

As possibilidades de conexão, muitas vezes, independem até da própria vontade 

do usuário, diante da automaticidade e do livre acesso às redes. Evidentemente, a tecnologia 

impulsionou e facilitou, consideravelmente, o intercâmbio de informações136, as mais variadas 

técnicas operacionais, além da perniciosa movimentação de ativos, entre os mais variados e 

distintos grupos criminosos, independentemente da nacionalidade, religião ou etnia.   

Desse modo, o progresso dos sistemas de comunicação, diante da globalização 

tecnológica, propiciou a maior integração econômica, política e cultural, entre outras 

facilidades que favoreceram o agrupamento 137.  

                                            
134 Idem, p. 36. 
135 Benjamin Silva Rodrigues. A monitoração dos fluxos informacionais e comunicacionais, p.21. 
136 Em matéria de comunicação houve uma considerável mudança de paradigma. A maneira de consumir a 

informação dos filhos do milênio alterou-se substancialmente. Nos EUA, 61% dizem que sua principal fonte é o 

Facebook, contra 39% entre os norte-americanos nascidos no boom demográfico logo após o fim da Segunda 

Guerra Mundial. Encabeçam a lista de referências informativas da nova geração Google News (33%), Yahoo 

News (27%), You Tube (23%) e Twitter (14%). Embora, ainda haja na lista dos “millennials” emissoras locais, 

globais como CNN e nacionais como ABC News e Fox News, o peso da TV no cardápio informativo dos novos 

consumidores é cadente e bem menor do que para a geração de seus pais. Salvo o New York Times, raros jornais 

conseguem alimentar suas receitas com eles.  (José Roberto de Toledo. Política sem corantes. Estado de São 

Paulo, Política p. A6, 09/11/2015). 
137 Segundo relato de Moisés Naím: “Negócios de todos os tipos surgiram nos anos 90 à medida que, um após 

outro, os países derrubavam suas barreiras às importações e exportações e eliminavam regulamentações que 

inibiam investimentos estrangeiros. A mudança foi dramática. Em 1880, a tarifa média – ou o imposto que os 

governos cobravam sobre importações e exportações – era de 26,1%. Em 2002, caiu para 10,4%. Alguns fatos de 

destaque dessa nova orientação foram a aprovação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), 

que reunião os Estados Unidos, o Canadá e o México, em 1994; o estabelecimento da Organização de Comércio 

em 1995 e a adesão da China a essa organização, após longas negociações, em 2002; a expansão da União 

Européia de 15 para 25 países membros na primavera de 2004 [...].” (in Ilícito: o ataque a pirataria, da 

lavagem de dinheiro e do tráfico à economia global, p. 22-23.  
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 Se, por um lado, a globalização econômica propiciou a criação de zonas de livre 

comércio e livre circulação de bens e pessoas, com a supressão ou diminuição de controles 

fronteiriços e alfandegários, o liberalismo econômico e a consequente desregulamentação de 

vários mercados, por outro lado, o avanço tecnológico e a queda nos custos das 

telecomunicações e transportes, a popularização da informática e da Internet, a facilidade de 

interação entre as diversas redes bancárias mundiais, criaram uma nova realidade para a 

sociedade e, como parte dela, para uma nova concepção em matéria de praticas delituosas 

transnacionais.138 

Da mesma forma que o fluxo ilegal de capitais propiciou a existência de 

instituições financeiras em paraísos fiscais, a cibercriminalidade fomentou a existência de 

empresas virtuais e cibercriminosos em locais cujo ordenamento jurídico assegure-lhes 

garanta uma maior impunidade, diante da garantia da privacidade e segurança na realização 

das ações criminosas. 

Nesse sentido, comenta Boiteux:  

Diante da complexidade da questão e da característica global dos delitos 

informáticos, a existência de leis nacionais diversas com o objetivo de 

prevenir delitos poderia levar à criação de paraísos criminais (chamados data 

heavens). Paraísos criminais seriam locais nos quais provedores se 

instalariam e seriam beneficiados por legislações mais brandas, que não 

punissem crimes informáticos, em alusão aos conhecidos paraísos fiscais de 

taxas e impostos que atraem as companhias internacionais interessadas em 

reduzir seus custos.139 

Apesar dos avanços socioeconômicos e até políticos proporcionados pela 

globalização, não podemos deixar de relatar as mazelas ocasionadas por esse grande e 

complexo intercâmbio de dados, pessoas e tecnologia, as quais trouxeram excessivo prejuízo 

à segurança pública mundial.  

Merece destaque a opinião de Anabela Miranda Rodrigues, sobre os malefícios 

proporcionados pela globalização em relação ao crime organizado, in verbis: 

A globalização consistiria, assim, numa nova desordem mundial ou numa 

ordem caótica que caracteriza a nova organização planetária, em que ilhas de 

ordem emergem de uma espécie de magma desorganizado. Em volta destas 

ilhas crescem regiões com estatutos diversos. Umas, de economias 

                                            
138 Op. cit. p. 83. 
139 L. Boiteux. Crimes informáticos: reflexões sobre política criminal inseridas no contexto internacional 

atual, p. 167.  
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geralmente destroçadas e com instituições políticas frágeis ou inexistentes, 

abaladas por múltiplas perturbações que a anomia social provoca e em que 

as mergulha a sua instabilidade, são as que valorizam as matérias primeiras 

do crime: drogas, armas, seres humanos (prostituição, escravatura, tráfico de 

pessoas.).140  

Nesse cenário de instabilidade emergem zonas cinzentas desprovidas de controle 

social e jurídico. Mesmo em um mundo cada vez mais conectado e controlado, em especial 

pelas grandes potências, há um grande descontrole sobre as atividades financeiras e o fluxo de 

ativos. 

 Oportuna a crítica elaborada por Anabela Rodrigues sobre os paraísos financeiros 

fiscais e a falta de regras claras que acabam por favorecer uma economia paralela não só para 

a criminalidade, mas uma própria válvula de escape para os países desenvolvidos, ou seja: 

[...] são um pouco a mão esquerda dos países desenvolvidos, cuja mão 

direita ignora o que a esquerda faz, servem ao mesmo tempo de válvula de 

escape à rigidez das regras nacionais e de reguladores das relações entre as 

economias destes países e a sua criminalidade interna e externa. As zonas 

cinzentas são aquelas onde é produzida e reciclada a criminalidade que será 

consumida nos polos de estabilidade141.  

 Hoje, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de informática cria, em 

um curto espaço de tempo, um site na Internet, de forma que lança informação para um 

espaço virtual, para uma “terra de ninguém” que tem, no entanto, a qualidade única e 

insubstituível de todos ali poderem postar novas informações, comunicar-se com pessoas 

mantendo o anonimato e, muitas vezes, acrescentar novas informações ou mesmo alterar o 

conteúdo do que foi criado.  

Com a mesma facilidade acima exposta, hoje cria-se um novo sistema ou 

aplicativo de comunicação, cujas funcionalidades tornam-se cada vez mais atraentes para os 

usuários, em termos de agilidade, instantaneidade na troca de mensagens de texto e voz, além 

da indexação de arquivos de fotos, vídeos, entre outros. O cenário contemporâneo revela uma 

grande facilidade para a migração para outros aplicativos.142 

                                            
140 O direito penal europeu emergente, p. 169.  
141 Ibidem.  
142 O setor de tecnologia passa por grandes mudanças. A queda na venda de microcomputadores e no volume de 

ligações telefônicas é uma demonstração disso. Popularizada pelo smartphone, a tela multitoque deve perder 

força. Com a evolução da inteligência artificial e do reconhecimento de voz, a interação homem-máquina se 

aproxima da comunicação entre humanos. Assistentes digitais, como Siri, Google Now e Cortana, tendem a ficar 

cada vez mais inteligentes, reduzindo a necessidade de buscar informações com os dedos. Além disso, o avanço 

da realidade virtual e da realidade aumentada sobrepõe o digital ao físico, e deve reduzir nossa dependência das 
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 Diante da falta de funcionalidade de um sistema de comunicação, ou mesmo, do 

bloqueio judicial de um sistema, conforme já decretado pela Justiça brasileira143, seus 

usuários encontram dezenas de outras opções com a mesma funcionalidade e de fácil 

acesso.144 

José Faria da Costa analisou a complexidade da questão, cujas consequências são 

imprevisíveis145.  

Torna-se claro, hoje, mesmo para o observador mais desatento, que o grau de 

complexidade, neste precioso campo, aumentou extraordinariamente. 

Comunicamos – isto é, estabelecemos fluxos informacionais – por meio da 

palavra falada, escrita e virtual. A rede de complexidade explodiu para a 

dimensão de uma escala de cujos mecanismos fundamentais ainda não nos 

apercebemos nem, muito menos, das verdadeiras consequências da sua 

utilização. 

Em uma análise superficial dos avanços tecnológicos, o cenário de evolução, em 

tese, garantiria uma maior segurança no fluxo das comunicações146, Apesar da automação 

trazer vantagens com a criação de linguagem criptografada, codificada, temos, por outro lado, 

a facilidade de obtenção de novas tecnologias que, rapidamente, rompam as barreiras digitais 

no mundo globalizado, de forma a intensificar as relações de interdependências sociais- 

globais.   

Ao tratar sobre o impacto de tecnologias da informação e comunicação na 

sociedade, Anthony Giddens relata que a globalização não é somente fruto das forças 

econômicas, mas sim, de uma série de outras convergências, uma vez que a globalização “foi 

impelida, sobretudo, pelo desenvolvimento de tecnologias da informação e da comunicação 

que intensificam a velocidade e o alcance da interação entre as pessoas ao redor do mundo.147 

                                                                                                                                        
telas dos celulares. (O Estado de São Paulo, O que vem por aí, Renato Cruz, pub. 04/01/2016, Economia, p. 

B16). 
143 Vide tópico 4.1.1.4, do Capítulo IV.  
144 No mesmo instante em que se operacionalizou o bloqueio do aplicativo WhatsApp, instantaneamente, foram 

veiculadas notícias pela mídia e nas redes sociais, alternativas para substituir o referido aplicativo por outros 

similares oferecidos no mercado, como por exemplo: a) o telegram; b) o Messenger do Facebook; c) Skype; d) 

Viber; e) Line; entre outros. Conforme podemos constatar em reportagem veiculada pelo periódico O Estado de 

São Paulo, em 16/12/2015. (Disponível em: http://fotos.estadao.com.br/galerias/link,10-alternativas-para-trocar-

mensagens-se-o-whatsapp-sair-do-ar,23103. Acesso em 31dez. 2015). 
145 José Faria de Costa. As telecomunicações e o direito na sociedade da informação. As telecomunicações e 

a privacidade: o olhar (in)discreto de um penalista, p. 57. 
146 Segundo José faria da Costa: “E não se pense que quanto mais automatizados forem os meios de 

comunicação ou telecomunicação menor será o risco.” 
147 Anthony Giddens, p. 61. 

http://fotos.estadao.com.br/galerias/link,10-alternativas-para-trocar-mensagens-se-o-whatsapp-sair-do-ar,23103
http://fotos.estadao.com.br/galerias/link,10-alternativas-para-trocar-mensagens-se-o-whatsapp-sair-do-ar,23103
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Nesse cenário de acentuadas mudanças da sociedade no campo político, social, 

cultural e econômico, a própria estrutura do Estado é sensivelmente afetada, criando-se um 

novo paradigma quanto ao próprio conceito de soberania. 

 

2.2.1. O Choque da Globalização 

O fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim favoreceram o primeiro grande 

marco da globalização econômica, financeira e jurídica, dirigida, em princípio, pela expansão 

do Ocidente. Nenhuma outra civilização causou um impacto tão invasivo sobre o mundo – ou 

o moldou tanto à sua própria imagem.148 

Por sua vez, o grande desafio que permeia o Mundo contemporâneo não é mais a 

disputa pela hegemonia geopolítica e financeira, mas sim, o desafio pela busca constante por 

uma nova compreensão gerada pelo feroz e incalculável impacto das novas tecnologias, em 

especial, pela facilidade e velocidade de propagação do fluxo informacional e 

comunicacional.  

Nesse sentido, os acontecimentos econômicos, sociais, culturais e jurídicos 

caminham em um cenário de profunda desordem, em um momento de obscurecimento da 

paisagem, cuja ausência de controle impacta, consideravelmente, no meio social.   

Diante desse contexto, oportuna a observação de Anthony Guiddens, cuja obra 

descreve, com clareza, o novo paradigma que inverteu a ordem do cenário contemporâneo da 

globalização, uma vez que sentimos cada vez mais a ausência de uma direção unilateral para 

esse fenômeno da universalização, cujas estruturas atuam no sentido de uma subversão da 

ordem.149 

Contudo, conforme observa Luiz Sérgio Henriques, as complicações do cenário 

contemporâneo da globalização, recaem sobre pontos nevrálgicos em todos os Continentes, 

observando que a lógica bipolar também frequenta o lado dominante da globalização, 

acirrando dramas que reconfiguram para pior, ao menos temporariamente, a “estrutura do 

mundo”.  

                                            
148  Ulrich Beck; Anthony Giddens; Scott Lash. Modernização reflexive: política, tradição e estética na 

ordem social moderna, p. 148.  
149 Ulrich Beck; Anthony Giddens; Scott Lash., op. cit., p. 150.  
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Os impactos da globalização na sociedade pós-tradicional geraram uma forte 

ruptura no modelo de um Estado segmentário, transformação essa que foi fortemente 

influenciada pelo desenvolvimento da comunicação eletrônica global instantânea.150 

Conforme aponta Celso Lafer: 

O sistema interestatal vê-se igualmente minado pela porosidade das 

fronteiras, que enseja na era digital o ciberespaço da instantaneidade e da 

multiplicidade das interações, que internalizam o “externo” na vida cotidiana 

dos países.151 

Miguel Reale desmistifica que a globalização seria fruto de uma hegemonia 

econômica e militar, mas sim um produto da sociedade da informação152, diante de uma “nova 

era”, conforme trecho abaixo transcrito:  

[...] a globalização não resulta do poderio militar e mesmo da hegemonia 

econômica de dado povo, mas, ao contrário, do progresso das ciências 

positivas. Foram estas que vieram instaurar uma nova era, caracterizada pela 

universalização das informações graças aos processos eletrônicos de 

comunicação, como o demonstra a Internet, processos esses que não se 

referem a um rei ou a um País, mas representam uma compreensão 

impessoal de todos para todos, em rápido progresso.153 

Desde os ataques terroristas aos Estados Unidos em 2001, seguidos nos anos 

seguintes da invasão americana ao Iraque e ao Afeganistão, irradiou-se para fora do Oriente 

Médio uma multiplicidade de tensões. 

                                            
150 Idem, p. 150. 
151 Celso Lafer, Um olhar sobre o Mundo Atual, O Estado de São Paulo, pub. 20 dez. de 2015, Espaço Aberto, 

p. A2.   
152 Nesse sentido, Benjamim Silva Rodrigues menciona documento elaborado pela Comissão Europeia, sobre a 

“A União Europeia e a Sociedade da Informação”: “A Internet está a mudar o mundo em que vivemos. Esta 

mudança não é menos importante do que a revolução industrial dos séculos XVIII e XIX. Nas últimas duas 

décadas, as tecnologias da informação e a Internet transformaram o modo como as empresas funcionam, os 

estudantes estudam, os cientistas realizam trabalhos de investigação e as administrações públicas fornecem 

serviços aos cidadãos. As tecnologias digitais revelaram-se um poderoso fator de crescimento econômico e 

competitividade. Nos anos 90, as empresas e os consumidos nos EUA tiraram rapidamente partido desta 

revolução digital. Assim, as empresas dos EUA tornaram-se muito mais competitivas e a economia deste país 

teve um crescimento espetacular e sem precedentes.” (in Direito Penal Parte Especial. Tomo I. Direito Penal 

Informático – Digital: contributo para a fundamentação da sua autonomia dogmática e científica à luz do 

novo paradigma de investigação criminal a ciência forense digital e prova digital, p. 527.  

Para Roberto Senise Lisboa: “‘Sociedade da informação’, também denominada de ‘sociedade do conhecimento’, 

é expressão utilizada para identificar o período histórico a partir da preponderância da informação sobre os 

meios de produção e a distribuição dos bens na sociedade que se estabeleceu a partir da vulgarização das 

programações de dados utiliza (sic) dos meios de comunicação existentes e dos dados obtidos sobre uma pessoa 

e\ou objeto, para a realização de atos e negócios jurídicos”. Direito na Sociedade da Informação, p.78. 
153 Miguel Reale. Política e direito: ensaios, p. 97. 
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Em poucos anos, a tensão política disseminou-se para diversos países, agravando 

a clássica lógica do sistema internacional como sistema interestatal, com suas regras formais e 

informais, comprometidas por Estados falidos (como Iraque, Líbia e Afeganistão) ou em 

condição pré-falimentar (como alguns países da África).154 

A instabilidade econômica, a questão dos refugiados, o antissemitismo, a 

xenofobia, os fundamentalistas vêm corroendo a política internacional de direitos humanos, 

inaugurada com a Declaração Universal de 1948. Por sua vez, uma vasta gama dos excluídos 

foge dos conflitos religiosos e das guerras civis, sem contar a falta de oportunidades daqueles 

que compõem a trágica categoria dos deslocados no mundo que padecem com a globalização. 

Ulrich Beck, Anthony Giddens, Scott Lash, ao comentarem em sua obra o 

fenômeno da globalização, a descrevem como um fenômeno que não se limita ao mundo 

econômico, diante dos grandes interesses capitalistas. Assim sendo, ela, hoje, movimenta-se 

com a mesma velocidade do fluxo de capitais e acaba por interagir, sistemicamente, sobre o 

meio social, devido à facilidade proporcionada pelas novas formas de comunicação, a 

interação das mais diversas culturas e pelo conhecimento imediato dos mais variados 

acontecimentos da vida política em todo o mundo.155 

E acrescentam os autores: 

A globalização é uma questão do aqui, que afeta até os aspectos mais 

íntimos de nossas vidas156 [...]. Na verdade, o que hoje em dia chamamos de 

intimidade – e sua importância nas relações pessoais – foi criado em grande 

parte por influências globalizadoras.157 

Benjamin Silva Rodrigues comenta em sua obra as implicações dessa nova 

dinâmica imposta pela velocidade vertiginosa do caráter evolutivo e expansivo da tecnologia 

                                            
154 Celso Lafer, ibidem.  
155 Beck Ulrich; Anthony Giddens; Scott Lash, op. cit. p. 148.  
156 A velocidade vertiginosa do caráter evolutivo e expansivo da tecnologia no nosso ambiente social alterou a 

realidade física de vivência a que os indivíduos estavam habituados. Enquanto partes integrantes dos eventos 

reais os indivíduos assistiram ao aparecimento de um paralelismo existencial: mundo real versus mundo virtual. 

Assim, a par do mundo físico limitado pelas fronteiras geográficas emergiu uma nova concepção do mundo, 

visto como uma aldeia global que MARSHALL McLUHAN teorizou, descrevendo o efeito que os medias 

tiveram nas relações de alteridade, ao permitirem um contacto mais rápido e mais íntimo, e ao permitirem a 

“retribalização” dos indivíduos. Segundo o Benjamim Silva Rodrigues: “a expressão ‘aldeia global’ foi 

cunhada na obra de: LEWIS, Percy Wyndham, American and the Cosmic Mano, Nicholson & Watson Ltd., 

1948.” (op.cit. p. 117-118). 
157 Beck Ulrich; Anthony Giddens; Scott Lash, op. cit. p. 148  
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no nosso ambiente social, cujas implicações resultaram em uma nova maneira de interação 

humana.158  

Complementa, ainda, o autor português:  

Enquanto partes integrantes dos eventos reais os indivíduos assistiram ao 

aparecimento de um paralelismo existencial: mundo real versus mundo 

virtual. Assim, a par do mundo físico limitado pelas fronteiras geográficas 

emergiu uma nova concepção do mundo, visto como uma aldeia global que 

MARSHALL McLUHAN teorizou, descrevendo o efeito que os medias 

tiveram nas relações de alteridade, ao permitirem um contacto mais rápido e 

mais íntimo, e ao permitirem a “retribalização” dos indivíduos.159 

 

 

2.1.2. Os desafios das novas tecnologias na sociedade contemporânea  

Uma das consequências mais marcantes da globalização tecnológica foi o 

extraordinário desenvolvimento das relações interpessoais, em especial no campo 

informacional e comunicacional, cujas barreiras geográficas, políticas, culturais e étnicas 

deixaram de ser um impeditivo para a liberdade de expressão nos mais distantes pontos do 

planeta.  

A universalização da Internet possibilitou o surgimento de uma nova geração. A 

velocidade com que a informação é levada aos quatro cantos do planeta, aliada à 

acessibilidade aos novos sistemas de comunicação fez com que o conhecimento instantâneo 

de fatos e acontecimentos dos mais variados assuntos, seja em questões do cotidiano local, ou 

até mesmo, a transmissão, ao vivo, em redes sociais, através de um simples smartphone, de 

um atentado terrorista como o perpetrado em 2015 à capital francesa160.  

Nesse sentido, a Rede Mundial de Computadores concebeu uma nova dimensão 

espacial, ou seja, introduziu os conceitos de ciberespaço ou espaço virtual, no sentido de 

                                            
158 Benjamin Silva Rodrigues. A monitorização dos fluxos informacionais e comunicacionais, p. 116. 
159 Ibidem.  
160 Nesse sentido oportuno citar artigo de Massimo di Felice a respeito da nova condição “habitativa conectiva”, 

conforme trecho a seguir transcrito: “As imagens e os áudios dos covardes atentados acontecidos na semana 

passada em Paris, assim como aquelas da catástrofe ambiental provocada pelo rompimento das barragens da 

Samarco em Mariana (MG), que deixou 11 mortos e 12 desaparecidos, provocando a enésima destruição de um 

vasto território de biodiversidade, evidenciam as caraterísticas da nossa condição habitativa conectiva. Em 

diversas áreas das redes sociais digitais, os dois dramáticos acontecimentos despertaram uma ilógica competição 

que passou a disputar as mais conscientes formas de indignação a golpe de likes e de hashtags ‘Pray for Paris’ e 

‘Pray for Mariana’”. (Felice di, M., A golpe de hashtags. O Estado de São Paulo, São Paulo, p. E2, 22nov. 

2015. Caderno Aliás). 
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reduzir as distâncias e, ao transcender as fronteiras, aproximou as pessoas, uma vez que 

permitiu a conexão em qualquer lugar do planeta, ou até mesmo, fora dele161.  

Com efeito, nos termos da expressão elaborada por Guy Debord, citado por 

Gabriel Zacarias, cria-se uma sociedade de espetáculo. Na década de 60, uma das maiores 

consequências do avanço do capitalismo foi a dissolução de formas tradicionais de convívio 

social, cuja influência na vida comunitária gera um novo fato sociológico, característico da 

sociedade contemporânea influenciada pelas novas mídias, ou seja, pelos novos canais de 

comunicação e redes sociais.162 

No mesmo artigo acima citado, elaborado pós o atentado terrorista à capital 

francesa, em novembro de 2015, Gabriel Zacarias, destaca a forte influência da Internet nas 

ações terroristas da atualidade, conforme destacamos em trecho a seguir transcrito:   

O que vemos no caso da adesão de europeus ao Estado Islâmico via internet 

é que essa nova forma de pertencimento pode entrar em choque com os 

Estados nacionais, que foram as grandes comunidades imaginadas do século 

19, mas que já não conseguem mais conter as formas de pertencimento 

coletivo. Existe hoje uma miríade de pequenas comunidades imaginadas que 

se tecem ao redor de produtos da indústria cultural, como times de futebol e 

grupos de rock, não à toa dois alvos visados nos últimos ataques. É como se, 

enquanto coletividade espetacular, o EI devesse concorrer com outras formas 

de pertencimento espetacular.163 

Há algumas décadas, nem mesmo visionários como Steve Jobs e Bill Gates, 

imaginariam que seus computadores e sistemas de tecnologia, criariam uma dinâmica 

completamente distinta, que acabaria por impactar sobre todas as formas de relação social, 

profissional, cultural e política.164  

                                            
161 Conforme notícia publicada pelo portal de notícias G1, foi possível estabelecer pela primeira vez fora do 

planeta, a conexão à Internet por meio de um sistema baseado em redes sem fios. De forma que os astronautas a 

bordo da Estação Espacial Internacional conseguiram entrar de forma direta e pessoal ao mundo da internet sem 

mediação de outros sistemas Segundo declarou Kelly Humphries, porta voz da Nasa, “esperamos que a medida 

melhore a qualidade de vida dos astronautas que passam longos períodos no espaço”. (Astronautas recebem 

acesso à internet na Estação Espacial, O Estado de São Paulo, pub. 22 jan. de 2010, p. E14, Economia). 
162 Gabriel Zacarias, A Linguagem do Terror, O Estado de São Paulo, pub. 22 nov. de 2015, p. E1, Caderno 

Aliás). 
163 Ibidem.  
164 Oportuno o pensamento de Massimo di Felice, ao contextualizar os impactos da nova geração de redes, 

conforme trecho de seu artigo a seguir em destaque: "Conectados a essa nova geração de redes, passamos a 

sentir de maneira nova, advertindo na nossa pele e não apenas no nosso cérebro a agonia dos peixes num rio sem 

mais vida, a inundação criminosa das florestas e o consequente desaparecimento de uma parte irreproduzível do 

patrimônio genético do planeta, assim como os tiros, os gritos e o agonizar das vítimas dos atentados postados e 

difundidos nas redes. Nas ecologias digitais não existem mais distâncias nem externalidades. Não podemos mais 

apenas opinar sobre as misérias do nosso planeta e a inacreditável contínua evolução da estupidez humana. Ao 

experimentar esse novo tipo de sentir em redes, passamos a internalizar tudo o que considerávamos externo ou 
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Dessa forma, o impacto das novas tecnologias, em especial, aquelas desenvolvidas 

no mundo virtual, como por exemplo as redes sociais e os aplicativos de comunicação 

influenciaram, consideravelmente, no centro de tomada de decisões, seja da iniciativa privada, 

como também, das instituições políticas de todo o planeta.  

Nessa última hipótese, não podemos descartar que as novas mídias influenciaram, 

de forma significativa, as próprias decisões do Poder Judiciário. Para que justifiquemos essa 

premissa, basta citarmos a forte influência do meio social, frente ao poder de penetração 

gerado pelos avanços das novas tecnologias em matéria do fluxo comunicacional e 

informacional. 

Como exemplo mais significativo dessa premissa, podemos citar as últimas 

decisões do Supremo Tribunal Federal, cuja mudança de concepção não ocorreu somente no 

campo político ideológico, mas, principalmente, na drástica mudança da própria concepção 

constitucional da Corte máxima.165  

Nesse sentido, é oportuna a citação a Luiz Werneck Vianna, sobre alguns 

julgamentos do Supremo Tribunal Federal, conforme trecho abaixo transcrito:  

Tudo o que é vivo na sociedade foi recoberto por essa malha amplíssima, 

que não deixou de crescer com a legislação subsequente e com uma 

jurisprudência cada vez mais criativa dos tribunais, sempre citados em 

registro positivo os casos do reconhecimento das relações homoafetivas, o 

do aborto de fetos anencéfalos e a demarcação de terras indígenas no Estado 

de Roraima. A legislação eleitoral, fato da política, não passou imune à 

intervenção dos tribunais, que derrubou a cláusula de barreira, introduzida 

pelo legislador, para que os partidos viessem a ter acesso ao Parlamento, 

com resultados, como ora se constata, em tudo diversos, por sua carga 

negativa, dos casos acima citados, que encontraram soluções benfazejas.166 

Diante desse novo papel político jurídico assumido pelo Supremo Tribunal 

Federal, há quem acredite na existência de uma nova visão da concepção da teoria 

                                                                                                                                        
distante. A Síria, o Estado Islâmico, assim como os refugiados ou a expulsão dos indígenas de suas terras 

tornam-se, pela digitalização, realidades ou ameaças próximas, internas e reais, assim como a qualidade do ar, a 

temperatura da água e o aquecimento global resultam, hoje, enquanto informatizadas, realidades cotidianas e não 

mais apenas assuntos de cientistas e especialistas. As esferas públicas nacionais implodiram e deixaram de ser o 

espaço de debates políticos dos humanos e de compartilhamentos de suas ideias, abrindo-se a inéditas dimensões 

conectivas.” (Felice di, M., A golpe de hashtags. O Estado de São Paulo, São Paulo, p. E2, 22nov. 2015. 

Caderno Aliás). 
165 No Capítulo 5, ao tratarmos do déficit legislativo e regulamentar, discorreremos sobre a concepção do 

Supremo Tribunal Federal frente a omissão, a crise e a falta de credibilidade das instituições públicas. 
166 Werneck, L. V., O pontificado laico e a República, O Estado de São Paulo, 03 jan. de 2016, p. A2, Espaço 

Aberto.   
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aristotélica167, da repartição dos poderes, cujo perigo recai justamente sobre uma inversão da 

missão constitucional conferida à Corte, frente a uma excessiva interpretação pautada nos 

anseios sociais.   

Frente a esse conturbado cenário, suas decisões nos julgamentos, em última 

instância, recaem sobre os mais relevantes assuntos, cuja matéria, muitas vezes, não deveria 

ser submetida à análise do Judiciário. Contudo, não podemos deixar de considerar que, diante 

do conturbado cenário político, muitas vezes, o Supremo também vê-se obrigado a balizar e 

pautar questões afetas às políticas institucionais, econômicas, tecnológicas e culturais. 

Nesse sentido, houve um crescimento exponencial dos litígios nos tribunais, cuja 

explicação, conforme aponta Luiz Werneck Vianna não encontra amparo somente no 

comportamento das partes litigantes, pelo contrário, ela deriva de uma grande ausência da 

República e a crise de suas instituições, gerada por alguns fatores, tais como, a perda de 

credibilidade dos partidos políticos, uma vida associativa frágil e destituída de meios para 

negociar conflitos, não restando outro recurso a uma cidadania desamparada e fragmentada 

senão recorrer à Justiça.168  

Conforme aponta José Renato Nalini, a democratização do judiciário e a própria 

inclusão de novas tecnologias criaram uma nova dinâmica imposta pela sociedade na 

constante e permanente atualização das “megatendências das tecnologias de informação e 

comunicação”. Se, por um lado, estas favoreceram o crescimento dos processos nos tribunais 

brasileiros, por outro lado, afirma o autor, enquanto presidia o maior Tribunal do Planeta: “o 

percurso rumo à eficiência não tem termo definitivo. O desenvolvimento da tecnologia haverá 

de continuar, pois o ambiente estimula a criatividade, por ser tangido pela obsolescência 

[...]”169.  

                                            
167 Segundo Aristóteles o Poder comportava três partes: a) a parte deliberativa, relativa aos interesses comuns; b) 

a parte relacionada às administrações e magistraturas; e, c) a parte encarregada de aplicar a justiça.   
168 L. V. Wernwck. O pontificado laico e a República, O Estado de São Paulo, 03 jan. de 2016, p. A2, Espaço 

Aberto. 
169 José Renato Nalini descreve com clareza sua preocupação com relação a crise institucional que atormenta a 

Nação brasileira, cujos mazelas indubitavelmente levaram o Judiciário paulista, o maior Tribunal da Federação e 

do planeta, responsável por um quarto de todos os processos judiciais em tramitação em todo o território 

brasileiro, a receber um número infundado de novas demandas, conforme trecho a seguir em destaque: “A 

respeito da policrise da República brasileira muito se tem escrito, lido e comentado. Um dos raros consensos 

nacionais é o de que a situação atingiu gravidade singularíssima. Sem precedentes no passado recente. O 

panorama é sombrio e a ausência de perspectivas contamina a Nação, perplexa diante dos desmandos e da falta 

de horizonte. Esta página trouxe inúmeras leituras, nenhuma delas suficiente a arredar os temores generalizados 

e consistentes. O que está reservado ao brasileiro no futuro próximo? Os reflexos da tibieza na economia, da 

queda de arrecadação, do desemprego e da estagnação a evidenciar violenta recessão ainda não chegaram ao 

Judiciário. Mas chegarão. Talvez não já, mas prevê-se a intensificação das demandas geradas por fratura das 
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Em contrapartida, é acertado ressaltar que há outras razões de fundo para o 

crescimento exponencial dos litígios, ou seja, o próprio enfraquecimento das instituições 

estatais, frente a um processo de fragmentação social, amparado na perda de credibilidade dos 

órgãos públicos. 

Diante de uma crise institucional, exacerbada pela insegurança social, o Poder 

Judiciário, cuja manifestação deveria dar-se em casos excepcionais de real conflito do 

ordenamento jurídico, passa a ser um órgão de natureza multidisciplinar, obrigando-se a 

ocupar um espaço alheio, frente à omissão e carência estatal, na tentativa de restabelecer o 

equilíbrio político, econômico e social.  

 

2.1.3. O nascimento da Internet 

O nascimento da Internet migrou rapidamente de um ambiente militar e 

acadêmico170 para gerar um novo paradigma, não só em questões relacionadas à comunicação 

e informação, mas, principalmente como uma nova forma de interação, conforme observa 

Benjamim Rodrigues em trecho a seguir transcrito:   

A rede das redes (Internet), marcada pela sua génese militar e académica, 

viria a “democatrizar-se” de tal modo que, hoje em dia, são poucos os 

aspectos das nossas vidas, que não passam pela Internet, já que se entrou na 

era da Sociedade Informacional e Comunicacional. [...] A partir de dada 

altura do seu estádio evolutivo, a Internet “divorciou-se” dos seus criadores e 

deixou de ter um (“especifico”) dono ao “democratizar-se”, de tal modo que 

ao “ boom tecnológico” se seguiu uma verdadeira avalanche de conteúdos.171 

                                                                                                                                        
relações familiares, com a nefasta sequela decorrente do desfazimento de lares. O desemprego produz 

separações, entrega ao vício do álcool, consumo de substâncias psicoativas, desentendimentos e outras misérias 

do convívio humano. A inadimplência representa compromissos rompidos e a tentativa de seu cumprimento por 

ordem judicial. Ações de cobrança, falências, despejos, reintegrações, tudo pode se intensificar após um período 

relativamente prolongado de economia anêmica.” (José Renato Nalini. É preciso reagir, O Estado de São Paulo, 

pub. 05 ago. de 2015, p. A2, Opinião).  
170 Assim como o computador, a internet também surgiu com propósitos militares sendo resultado de um 

programa denominado ARPANET, da Advanced Research Project Agency do Departamento de Defesa norte-

americano, tendo sido criada em 1968. Anos depois, a rede passou a ter finalidades acadêmicas, vedado o uso 

comercial. Posteriormente, houve a expansão da rede e liberação de seu uso para outros fins que não apenas 

militares e acadêmicos, notando-se um grande avanço na década de 1990, com os grandes provedores de internet 

e a criação de inúmeros sites. (Augusto Rossini. Informática, Telemática e Direito Penal, p.24.).  
171 Benjamim Silva Rodrigues. Direito Penal Informático-Digital. Contributo para a Fundamentação da sua 

Autonomia Dogmática e Científica à Luz do novo Paradigma de Investigação Criminal: a Ciência Forense 

Digital e a prova Digital, p. 54. 
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Desse modo, podemos estabelecer como fase embrionária da Internet, o período 

durante a Guerra Fria, cujo objetivo era uma rede segura de transmissão de informações, a 

prova de monitoramento da antiga União Soviética.  

Em 12 de novembro de 1990, o físico Tim Berners-Lee apresentou a proposta 

para a WWW (World Wide Web), cuja denominação frequentemente é utilizada como 

sinônimo da Internet. Em 06 de agosto de 1991, o projeto tornou-se público e o seu acesso era 

realizado por um download de um servidor e um navegador, ambos desenvolvidos pelo 

referido físico.172  

 A Internet é constituída por diversas redes de computadores interligadas por todo 

o Planeta, por meio de um sistema de protocolos lógicos o qual possibilita a comunicação de 

dados, pública e irrestrita, entre terminais a ela conectados. Essa estrutura permite que, por 

meio da Internet, qualquer usuário acesse qualquer conteúdo localizado em qualquer parte do 

mundo. 

Por sua vez, o Marco Civil da Internet173, disciplina no inciso I, do seu Artigo 5º, 

que a terminologia Internet apresenta o seguinte significado: “o sistema constituído do 

conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, 

com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de 

diferentes redes.”174  

Já o terminal pode ser um computador ou qualquer dispositivo que se conecte à 

Internet, cuja conexão estabelece-se com a habilitação de um terminal para envio e 

                                            
172 O primeiro Website do mundo (in Siqueira, Ethevaldo. Revolução digital: história e tecnologia no século 

20, p. 212). 
173 Vide tópico 2.2.1.  
174 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - internet: o sistema 

constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a 

finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes; [...]; III - 

endereço de protocolo de internet (endereço IP): o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua 

identificação, definido segundo parâmetros internacionais;IV - administrador de sistema autônomo: a pessoa 

física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de 

roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP 

geograficamente referentes ao País; VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora 

de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e 

recebimento de pacotes de dados; VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que podem ser 

acessadas por meio de um terminal conectado à internet; e VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o 

conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um 

determinado endereço IP VI. VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações 

referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. 
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recebimento de pacotes de dados pela Internet, mediante a atribuição ou autenticação de um 

endereço IP.175 

O Marco Civil da Internet conceitua em seu inciso VII, aplicações de Internet 

como “o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal 

conectado à internet.”176 

O artigo 5º, inciso VIII, também disciplina a definição de registro de acesso às 

aplicações da Internet, no seguinte sentido: “registros de acesso a aplicações de internet: o 

conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de 

internet a partir de um determinado endereço IP.”177 

Com a mesma rapidez que os instrumentos facilitadores da Internet foram 

incorporados à rotina das pessoas, seja no campo profissional, social ou acadêmico, a 

evolução imposta pela própria dinamização da Internet, rapidamente, levou a novas mazelas 

sociais, com o nascimento de novas condutas criminosas. 

Mas, certamente, conforme aponta Benjamim Rodrigues, o passo mais importante 

que se verificou na afirmação e dinamização da rede das redes, foi que se operou a 

convergência dos diversos meios de comunicação (televisão, rádio, jornais, entre outros.) para 

uma única rede de comunicações eletrônicas. Assim, tudo se tornou interoperativo.178 

    

2.1.4. Os sistemas de Internet 

Para que se possa acessar a rede de Internet, torna-se necessário o acesso a um 

provedor de acesso, cuja função é realizar a conexão do computador ou similar ao usuário da 

rede.  

                                            
175 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 5o [...] II - terminal: o computador ou qualquer dispositivo que 

se conecte à internet; [...] V - conexão à internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de 

pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP; [...]”. 
176 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 5o [...]VII - aplicações de internet: o conjunto de 

funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet; [...]”. 
177 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 5o [...] VIII - registros de acesso a aplicações de internet: o 

conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um 

determinado endereço IP.” 
178 Benjamim Silva Rodrigues, op. cit., p. 54-55. 
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Atualmente, as formas usuais de conexão são através da linha telefônica, por fibra 

ótica ou satélite179, contudo, já há experimentos que se utilizam da própria conexão pela 

eletricidade.  

Nos dias atuais, encontram-se muitos serviços disponíveis na Internet, inclusive 

no setor público. Destacadamente, a rede e a telefonia celular exercem importante papel nas 

comunicações, colocando à disposição dos usuários serviços de mensagens (SMS), e-mails, 

sistemas de mensagens instantâneas, sistemas de voz sobre IP (VoIP), redes sociais 

(Facebook, Twitter, WhatsApp, entre outros), salas de bate-papo (chats), fóruns de discussão, 

blogs... 

O ordenamento jurídico brasileiro carece de regulamentação sobre a matéria. O 

próprio Marco Civil da Internet não conceituou os sistemas de Internet, denominações que 

poderemos encontrar na Convenção de Budapeste, por exemplo. 

Oportuno destacar que o Título VI, do Projeto de Lei nº. 236/2012 (novo Código 

Penal) abordou em seu artigo 208, algumas terminologias interessantes pertinentes à rede 

virtual, como por exemplo, sistema informático, dados informáticos e dados de tráfego.180  

 

2.1.4.1 Protocolo TCP/IP  

                                            
179 Segundo artigo publicado no periódico o Estado de São Paulo: “O satélite como forma de conexão a Internet, 

que já foi considerado caro demais, começa a se tornar uma solução competitiva, com a vantagem de não exigir 

instalação de infraestrutura. Atualmente, existem somente 67 mil acessos de banda larga via satélite no Brasil. 

Rafael Guimarães, presidente da Hughes do Brasil, enxerga um mercado potencial de 7 milhões de residências. 

“Não estamos falando somente de pessoas que não têm atendimento, mas também daqueles que contam com 

serviços de má qualidade”, disse o executivo.” (R. Cruz. Internet via satélite. O Estado de São Paulo, 10jan. de 

2016, p. B8, Economia). 
180 Projeto de Lei nº. 236/2012: “Artigo 208. Para efeitos penais, considera-se: I- ‘sistema informático’: qualquer 

dispositivo ou o conjunto de dispositivo, interligados ou associados, em que um ou mais de um entre eles 

desenvolve, em execução de um programa, o tratamento automatizado de dados informáticos, bem como a rede 

que suporta a comunicação entre eles e o conjunto de dados informáticos armazenados, tratados, recuperados ou 

transmitidos por aquele ou aqueles dispositivos, tendo em vista o seu funcionamento, utilização, proteção e 

manutenção. II- ‘dados informáticos’: qualquer representação de fatos, informações ou conceitos sob uma forma 

suscetível de processamento num sistema informático, incluindo programas aptos a fazerem um sistema 

informático executar uma função. III- ‘provedor de serviços’: qualquer entidade, pública ou privada, que faculte 

aos utilizadores de seus serviços a capacidade de comunicação por meio de seu sistema informático, bem como 

qualquer outra entidade que trate ou armazene dados informáticos em nome desse serviço de comunicação ou de 

seus utentes. IV- ‘dados de tráfego’: dados informáticos relacionados com uma comunicação efetuada por meio 

de um sistema informático, gerados por este sistema como elemento de uma cadeia de comunicação, indicando a 

origem da comunicação, o destino, o trajeto, a hora, a data, o tamanho, a duração ou o tipo do serviço 

subjacente.”  
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O protocolo TCP/IP181 (transmission Control Protocol – Internet Protocol) foi 

criado pela DARPA182 (Defense Advanced Research Projects). O mesmo permite a 

comunicação de dados em rede de forma confiável, uma vez que não depende de sistemas 

operacionais.  

Por sua vez, cada sistema computacional é associado a um único endereço183, 

denominado IP (Internet Protocol), cuja identificação, expressa em números, representa a 

forma de se identificar184 o terminal conectado. 

Nos termos do inciso III, do artigo 5º, do Marco Civil da Internet “endereço de 

protocolo de internet (endereço IP): o código atribuído a um terminal de uma rede para 

permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais.”185 

Segundo observa Roberto Antônio Darós Malaquias: “[...] O endereço de IP pode 

ser estático (número fixo que pertence a determinado usuário) ou dinâmico (uma faixa de 

reserva que é atribuída a cada estação de trabalho de modo indistinto).”186 

A identificação do IP é o primeiro passo para tentar-se individualizar o usuário, 

contudo, muitas vezes, o usuário utiliza-se de uma rede pública, ou mesmo, de programas que 

dificultam o rastreio do IP do dispositivo.  

                                            
181 Em 1973, o matemático americano Viton Cerf começa a trabalhar com Bob Kahn numa maneira de conectar 

redes de pacotes que usam tecnologias diferentes. Juntos, eles desenvolvem o TCP-IP, sigla em inglês de 

Protocolo de Transporte e Controle-Protocolo da Internet, tecnologia que permite a criação da rede mundial. 

(Ethevaldo Siqueira. Revolução digital: história e tecnologia no século 20, p. 212) 
182 Em 1973, Vinton Cerf e Robert Kahn desenvolveu o protocolo TCP-IP (Transmission Control Protocol-

Internet Protocol) Ibid, Idem, p. 274. 
183  “Nas redes de computadores, cada equipamento é associado a um endereço IP único dentro de sua rede. Esse 

número é formado por quarto octetos que variam entre 0 e 255, e são assim chamados porque cada um desses 

números corresponde a um byte (oito bits) que no conjunto, somarão quatro bytes e serão apresentados como 

x.y.z.w, onde cada letra é representada por três posições [...]” (in Marcelo Antonio Sampaio Lemos Costa. 

Computação Forense, p.113. Antonio Scarance Fernandes: “Importa observar a existência de números (ou 

endereços) de IP, ou seja, identificadores numéricos, formados por um código de 32 bits que permitem 

individuar os dispositivos ligados através do padrão do protocolo IP a uma rede telemática. Toda vez que um 

usuário se conecta à rede, seu computador recebe automaticamente de seu provedor de acesso um determinado 

número de IP que é único durante aquela conexão. Na transmissão dos dados, esse número é utilizado como 

endereço, seja como remetente, seja como destinatário.” (Denise Provasi Vaz. Provas digitais no processo 

penal. Fomulação do Conceito, definição das características e sistematização do procedimento probatório. 

São Paulo\USP. Tese de Doutorado, p. 27). 
184 Conforme observa Emerson Wendt e Higor Vinicius Nogueira Jorge, a identificação do usuário de um 

dispositivo se dá através do log de conexão, que nada mais é que: “um conjunto de informações sobre a 

utilização de internet pelo usuário, contendo data, horário, fuso horário, duração da conexão e número do 

protocolo de internet, mais conhecido como IP [...]”, p. 39. 
185 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 5o [...]III - endereço de protocolo de internet (endereço IP): o 

código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros 

internacionais; [...]”. 
186Roberto Antônio Darós Malaquias. Crime cibernético e prova: a investigação criminal em busca da 

verdade, p. 75. 
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Nessa esteira, a Resolução nº 614/2013 da Agência Brasileira de 

Telecomunicações, veio a regulamentar o serviço de comunicação multimídia e passou a 

estabelecer no inciso XVII, do seu artigo 4º, que o registro de conexão “é o conjunto de 

informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à Internet, sua 

duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de 

dados, entre outras que permitam identificar o terminal de acesso utilizado.”187 

Já a conexão à Internet dá-se com “a habilitação de um terminal para envio e 

recebimento de pacotes de dados pela Internet, mediante a atribuição ou autenticação de um 

endereço IP”, nos termos do inciso IV, do artigo 4º, da referida Resolução.   

 

2.1.4.2. Correio eletrônico (e-mail) 

Não há dúvidas que, atualmente, o correio eletrônico, cuja denominação e-mail, 

foi inclusive incorporada ao vernáculo pátrio, tornou-se hoje, em conjunto com os aplicativos 

de troca instantânea de mensagens, como o Whatsapp, Telegram, entre outros, um dos 

principais meios de comunicação utilizados pela população mundial. 

Conforme conceitua Marcelo Antonio Sampaio Lemos Costa:  

[...] e-mail (eletronic mail) ou correio eletrônico é a forma de enviar e 

receber mensagens eletrônicas compostas através de sistemas de 

comunicação apoiados em recursos eletrônicos, que utilizam a internet como 

meio e o protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

Atualmente, as empresas, os escritórios, os profissionais liberais e, inclusive, os 

órgãos públicos padronizaram como meio oficial de comunicação o endereço eletrônico. 

O endereço eletrônico pode ser vinculado a um provedor de livre acesso, ou 

mesmo, vinculado a uma instituição pública ou privada. Encontramos na Internet provedores 

de e-mails gratuitos, como Hotmail, Gmail, Yahoo, entre outros.    

Além da gratuidade, os referidos sistemas de comunicação não impedem o 

cadastro fictício do usuário, uma vez que não há qualquer exigência de provar-se que os dados 

cadastrais pertencem àquela pessoa que se utiliza do serviço.  

                                            
187 Vide tópico 4.2.1.4, do Capítulo IV.   
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Por sua vez, diversos provedores oferecem sistemas de troca de mensagens 

criptografadas que, se por um lado, garantem a privacidade dos usuários, por outro, causam 

grande dificuldade aos órgãos oficiais de investigação, matéria que analisaremos nos tópicos 

subsequentes, ao tratarmos sobre as dificuldades da investigação no mundo virtual.188  

Conforme estudaremos no tópico seguinte, o anonimato do usuário gera uma 

grande “cifra negra” na elucidação de crimes praticados pela Internet, como também, na 

identificação daqueles que se beneficiam de um cadastro falso, para se comunicarem com os 

demais integrantes do grupo, diante de uma prática criminosa.   

No direito comparado, podemos citar a legislação portuguesa, em que o atual 

artigo 189º, do Código de Processo Penal de 2007, disciplinou que se deve aplicar o mesmo 

regime aplicável as escutas telefônicas às conversações ou comunicações transmitidas por 

correio eletrônico.  

Por sua vez, a Diretiva 2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 

de julho, relativa ao tratamento de dados pessoais  e à proteção à privacidade no setor das 

comunicações eletrônicas, no seu artigo 2º, alínea “h”, disciplinou a definição do correio 

eletrônico da seguinte forma: “qualquer mensagem textual, vocal, sonora ou gráfica enviada 

através de uma rede pública de comunicação que pode ser armazenada na rede ou no 

equipamento terminal do destinatário até o destinatário a recolher”.189 

Nessa esteira, o legislador português, alterou a Lei n.º 41, de 18 de agosto de 

2004, que dispõe justamente sobre o tratamento de dados pessoais no contexto da prestação de 

serviços de comunicação eletrônicas acessíveis ao público em redes de comunicação 

públicas.190 

Conforme observa Benjamim Silva Rodrigues, diverge a doutrina quanto ao 

acesso ao correio eletrônico. Para uns, o acesso ao e-mail deveria ser regrado pelo regime da 

privacidade às correspondências. Para outros, o acesso deveria ser regrado pelo regime das 

escutas telefônicas.  

Por fim, o autor português menciona aqueles que julgam imperiosa a necessidade 

de um novo regramento legal à matéria, “quer este se encontre armazenado num determinado 

                                            
188 Vido tópico 2.1.4.3. 
189 Benjamim Silva Rodrigues. Das escutas Telefónicas, p. 441. 
190 Lei n.º 41 de 18 de agosto de 2004 (Diário da República de Portugal, 1.ª série – N.º 167 – 29 ago. de 2012, p. 

4819-4826. (Vide Anexo E) 
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sistema informático ou em trânsito, quer este tenha ou não sido consultado pelo seu 

destinatário”.191 

 

2.1.4.3 Sistemas criptografados   

Uma vez vencida a difícil barreira técnica e jurídica do monitoramento de um 

sistema de comunicação virtual, muitas vezes, os investigadores acabam por se deparar com 

mensagens e arquivos indecifráveis, uma vez que se encontram protegidos por um sistema de 

criptografia.   

A criptografia costuma ser definida como a arte de escrever em cifra ou em 

código, de modo a permitir que somente quem conheça o código de acesso possa ter contato 

com o conteúdo da mensagem. 

A criptografia é considerada uma ramificação da criptologia que, por sua vez, 

dado o grau de sofisticação e embasamento teórico que envolvem o seu estudo, é hoje 

considerada uma ciência no campo das Ciências Exatas. E, ao lado das técnicas criptográficas 

para cifrar a mensagem, o estudo dos métodos para decifrá-la, sem conhecer a senha, é 

chamado de criptoanálise, constituindo-se em uma subdivisão da criptologia.192 

De forma a permitir que provedores de comunicação utilizem-se da criptografia, 

torna-se imperiosa a necessidade de acesso às chaves pelas autoridades, de forma que o 

Estado, através de seus órgãos competentes, fique como depositário dessa chave privada de 

descriptografia. 

Contudo, notamos que as empresas de Internet buscam, a cada dia, novas 

tecnologias como meio de demonstrar aos seus usuários que os seus sistemas são invioláveis.  

Em 2014, a empresa americana Yahoo, anunciou que disponibilizará aos usuários 

de seus sistemas de e-mail, sistemas de criptografia à prova de ataques de hackers, cujas 

chaves de encriptação somente serão do conhecimento dos clientes, de modo que só o 

remetente e o destinatário das mensagens eletrônicas possam ler o seu conteúdo.193 

                                            
191 Idem, p. 441. 
192 Augusto Tavares Rosa Marcacini, Direito e informática: uma abordagem jurídica sobre a criptografia, p. 

09. 
193 Segundo reportagem do periódico Washington Post, o diretor do FBI, James B. Comey alerta sobre a 

dificuldade geradas nas investigações pelas novas tecnologias em matéria de encriptação, conforme trecho da 
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Em uma palestra proferida pelo Diretor do FBI, James Comey, na Brooking 

Institution, no dia 16 de outubro, de 2014, foi abordada a real necessidade do Congresso 

Americano atualizar a legislação sobre monitoramento, diante das novas tecnologias. Comey 

justificou a problemática diante do uso da criptografia por empresas de telefonia celular. 

Segundo Comey, celulares com criptografia têm o potencial de criar um “buraco negro” para 

a aplicação da lei.194 

As suas comunicações estão protegidas por programas de encriptação 

praticamente impenetráveis. Dessa forma, surge uma interessante indagação: como resolver a 

contradição insanável entre as virtudes dos programas de encriptação, na proteção dos 

interesses econômicos e pessoais, contra a espionagem e a violação da vida privada, em 

relação ao combate à criminalidade organizada, uma vez que os crimininosos aderem a cada 

dia a novas formas indecifráveis de criptografia em suas comunicações?  

O diretor da Polícia Federal americana relatou que, no passado, os policiais do 

FBI acessavam os dados armazenados em telefones celulares mediante ordem judicial. 

Contudo, hoje, há um número crescente de casos com evidências armazenadas em telefones 

ou laptops, cuja linguagem codificada impede o acesso ao conteúdo da informação. Segundo 

disse o diretor: “se isso se tornar normal, acho que investigações de casos de homicídio 

                                                                                                                                        
matéria a seguir transcrito:  "FBI Director, James B. Comey o Thursday called for the law to be changed to 

require technology companies to provide investigators with a way to gain access to encrypted communications, 

warning that without reform, Americans would see cases in which murderers, rapists and terrorists could more 

easily elude justice. “I’m hoping we can now start a dialogue with Congress on updating” the law, said Comey, 

who has been increasingly vocal on the issue following last month’s announcement that Apple and Google are 

encrypting data on smartphones in a form that the companies cannot decrypt. “We are not seeking to expand our 

authority to intercept communications,” Comey said, speaking at the Brookings Institution. “We are struggling to 

keep up with changing technology and to maintain our ability to actually collect the communications we are 

authorized to collect.” Diretor do FBI diz que criptografia prejudica investigações, Washington Post, Estados 

Unidos, pub. em 16 nov. de 2015, (Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/link/diretor-do-fbi-diz-que-

criptografia-prejudica-investigacoes/>. Acesso em 30 nov. de 2015).  

Tradução Livre: O diretor do FBI James B. Comey, na quinta-feira, pediu uma  mudança da lei, no sentido que 

passe a exigir das companhias de tecnologia um meio de prover as investigações como uma maneira de acesso as 

comunicações codificadas, alertando que sem essa reforma os americanos poderiam ver casos nos quais os 

assassinos, estupradores e terrorista, poderiam mais facilmente escapar da justiça. “Eu espero que nos possamos 

começar um diálogo com o Congresso atualizando a lei, disse Comey, que tem cada vez mais comentado sobre o 

assunto após o anúncio do mês passado da Apple e Google que estavam codificando os dados dos smartphones, 

de modo que as outras companhias não pudessem decifrar. Nós não estamos buscando aumentar nossa 

autoridade para interceptar comunicações”, disse Comey, falando no Bookink Institution, nós estamos batalhando 

para emparelhar com a tecnologia que se modifica e manter nossa habilidade de realmente coletar as 

comunicações que somos autorizados a coletar”.  
194 (Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/link/diretor-do-fbi-diz-que-criptografia-prejudica-investigacoes/> 

Acesso em 16 nov. de 2015). 

http://www.fbi.gov/news/news_blog/director-comey-discusses-impact-of-emerging-technology-on-public-safety
http://blogs.estadao.com.br/link/diretor-do-fbi-diz-que-criptografia-prejudica-investigacoes/
http://blogs.estadao.com.br/link/diretor-do-fbi-diz-que-criptografia-prejudica-investigacoes/
http://blogs.estadao.com.br/link/diretor-do-fbi-diz-que-criptografia-prejudica-investigacoes/
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podem parar, suspeitos permanecerem livres, a exploração infantil não poderá ser descoberta 

e investigada”.195 

 As investigações têm demonstrado que o crime organizado cada vez mais se 

apropria das novas tecnologias e conta com a Internet como uma poderosa aliada para a 

segurança das empreitadas criminosas, conforme observa Benjamim Silva Rodrigues, “[...] a 

Internet constitui um precioso auxiliar para a maior parte das comunicações entre os varios 

cartéis do crime, sobretudo para aqueles que estão associados entre si em joint-ventures 

internacionais”.196 

Não podemos deixar de destacar que a resistência à cooperação com os órgãos de 

prevenção e repressão à criminalidade não parte somente das empresas de tecnologia, cujo 

receio recai no compartilhamento não autorizado de tecnologias. O próprio governo 

americano, muitas vezes, dificulta pedidos de cooperação internacional em matéria de 

monitoramento do fluxo comunicacional, sob o argumento de que o acesso a determinadas 

tecnologias, quando “em maos erradas” pode ferir principios básicos, como a politica de 

direitos humanos.197 

                                            
195 Ibidem. 
196 Direito Penal - Informático-digital, p. 122. 
197 Após os atentados em Paris foram retomados os debates sobre a necessidade das empresas de tecnologia 

fornecerem as chaves de encriptação aos órgãos de repressão do governo, contudo a resistência não parte 

somente dos órgãos privados, como também do próprio governo americano, conforme trecho de reportagem do 

periódico The Washington Post, a seguir em destaque: In the wake of the terrible terrorist attacks in Paris, law 

enforcement officials in Washington are again calling on technology designers to dumb down user’s Internet 

security to enable guaranteed access to all data and communications, even if encrypted. (…) The impact on law 

enforcement is this: if government officials want to tap an iMessage conversation or access the contents of an 

Android phone found at a crime scene, they may not be able to do so in the future. (…) To guarantee exceptional 

access for law enforcement, systems must be designed to keep the keys that unlock the secret information in some 

secure location, possibly for months or years, so that police can get the data on demand.(…) There is simply no 

way to consider such technology apart from the basic fact that any surveillance technology — once deployed 

globally as part of smartphones, apps or web-based services — will be available to all governments. We will not 

be able to limit it to the governments that have good human rights practices. So, even if we think we have an 

exceptional access solution for Apple or Google to deploy, we have to imagine whether it’s tolerable for it to end 

up in the hands of bad actors. This puts both users and Internet companies in the impossible position of either 

compromising basic human rights or forgoing access to the world’s largest markets such as China and Russia. 

(Weitzner, D., Encryption solution in wake of Paris should come from Washington not Silicon Valley, The 

Washington Post, Estados Unidos pub. 24 nov. 2015. Disponível em: 

<https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2015/11/24/weitzner-encryption-solution-in-wake-of-

paris-should-come-from-washington-not-silicon-valley/>. Acesso em 30 nov. de 2015. 

Tradução Livre: Após os terríveis ataques terroristas de Paris, os órgãos oficiais de repressão de Washington 

estão novamente recorrendo para quem desenvolve tecnologia para obter o fluxo de dados da Internet, mesmo 

que estejam codificados, abrindo mão da segurança da rede. [...] O impacto dessa legislação é que: se os oficiais 

do governo querem interceptar uma conversa de iMessage ou acessar o conteúdo de um telefone Android 

localizado no local do crime, eles não conseguem acessar os dados.  O sistema do Google e da Apple são 

projetados de uma forma que nenhuma das companhias tem a possibilidade de descriptografar os dados. [...] Para 

garantir o acesso excepcional para a repressão, os sistemas devem ser projejtados para manter chaves que 

possam decodificar a informação secreta, os quais devem ser mantidos em locais seguros, de forma que a policia 

https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2015/11/24/weitzner-encryption-solution-in-wake-of-paris-should-come-from-washington-not-silicon-valley/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/wp/2015/11/24/weitzner-encryption-solution-in-wake-of-paris-should-come-from-washington-not-silicon-valley/
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2.2. A regulamentação da Internet no cenário brasileiro; 

A segurança das redes de comunicação e informação deve partir do 

compartilhamento de responsabilidades por parte dos cidadãos, do Estado (regulador) e das 

entidades públicas e privadas como forma de garantir a privacidade e intimidade daqueles que 

utilizam o ciberespaço para suas atividades pessoais, profissionais, sociais, de forma livre, 

justa e eficiente, dentro de um parâmetro de legalidade. 

Conforme abordamos em tópico anterior, a infraestrutura tecnológica que compõe 

o ciberespaço é quase que exclusivamente monopólio da iniciativa privada. Nesse ponto, o 

Estado não pode eximir-se do dever de respeito à soberania e à observância constante do 

respeito aos princípios constitucionais. Por seu turno, as empresas privadas devem pautar-se 

pela estrita legalidade, não só na observância do ordenamento jurídico, como também, no 

cumprimento das decisões judiciais daquele país em que oferecem os seus serviços.  

Até a promulgação da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, conhecida como 

Marco Civil da Internet, o ordenamento jurídico brasileiro encontrava-se em um limbo 

jurídico. A própria natureza do serviço de Internet era questionada pela doutrina e 

jurisprudência, diante de uma ausência de regulamentação. 

Por seu turno, os provedores de Internet não eram obrigados a armazenar os 

registros de acesso, que compreendem basicamente as informações de conexão, tais como, 

número do telefone ou identidade do assinante do serviço, endereço de IP associado à conta, 

data e hora do início e término da conexão, entre outros registros.  

Pertinente mencionar também que há opiniões doutrinárias no sentido que a 

Internet não deve ser submetida a qualquer controle governamental, por ser dotada de 

características próprias, sem limites geográficos e políticos, diante da própria dificuldade de 

estabelecer-se um território, uma vez que ela é universal.   

                                                                                                                                        
possa obter a informação quando necessária. [...] Simplesmente não tem maneiras de considerar tais tecnologias 

separadas do fato primordial de qualquer tecnologia de investigação – uma vez disseminado globalmente como 

parte dos smartphones, aplicativos ou serviços da Internet – seriam disponíveis para qualquer governo. Não 

poderíamos limitar isso a governos que tenham boas praticas de direitos humanos, então mesmo se pensarmos 

que temos uma solução excepcional de acesso para a Apple e Google, para ser disseminada, nós temos que 

imaginar que se seria possível cair em mãos de pessoas erradas, isso coloca ambos os usuários numa posição 

difícil, uma vez que pode comprometer os direitos humanos básicos, ou mesmo, permitir o acesso à tecnologia 

aos maiores mercados  concorrentes do mundo, tais como a China e a Russia. (A solução de encriptação logo 

depois do atentado de Paris deve vir de Washington não do Vale do Silício) 
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Diante dos desafios já apresentados, torna-se imperiosa a justificativa pela 

necessidade de uma regulamentação da Internet em âmbito local, ou mesmo, com base em 

uma legislação supranacional198. Não podemos deixar de destacar que a Internet não está 

ligada a qualquer governo, como também, não é financiada por organismos internacionais. O 

controle e funcionamento da Internet é realizado por apenas duas instituições, ou seja, a 

Internet Society (Isoc) e a Internet Engineering Task Force (IETF).  

Nesse sentido, podem surgir contrastes de difícil composição, diante de 

jurisdições e interesses socioeconômicos distintos.    

    

2.2.1. O Marco Civil da Internet (Lei nº. 12.965/2014)  

Conforme amplamente divulgado na mídia, um “ex-agente” da Agência de 

Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA), Edward Joseph Snowden199, revelou uma 

série de informações sobre o monitoramento indiscriminado de comunicações e de dados 

realizados pela NSA, sobre altas autoridades políticas mundiais.200  

Após o vazamento de documentos que revelavam inclusive que telefones 

instalados na própria sede do Governo brasileiro, ou seja, no Palácio do Planalto, foram 

interceptados pela NSA, foram adotadas algumas novas estratégias políticas pelas autoridades 

brasileiras.201  

                                            
198 Vide tópico 4.4, do Capitulo IV. 
199 Edward Joseph Snowden, nascido em Elizabeth City, Carolina do Norte, EUA. Em 2004, trabalhou como 

especialista em segurança no Centro de Estudos Linguísticos Avançados da NSA. Posteriormente, foi transferido 

para o departamento de TI da CIA, que o enviou para trabalhar em Genebra, na Suíça, em 2007, como 

responsável por manter a segurança da rede de computadores. (Ligia Aguilhar; Murilo Roncolato. Um ano de 

Snowden: confira infográfico especial sobre o ex-agente da NSA Edward Snowden e as revelações que ele fez 

sobre a espionagem norte-americana no mundo. O Estado de São Paulo, pub. 06 jun. 2014. Disponível em: 

<http://blogs.estadao.com.br/link/especial-um-ano-de-snowden./>. Acesso em: 16 de nov. de 2015.  
200 No ano de 2013, acentuaram-se as preocupações com a privacidade na internet, no momento em que Edward 

J. Snowden revelou à imprensa detalhes de programas de vigilância em massa dos EUA envolvendo cidadãos 

europeus e alguns chefes de Estado. Google remove primeiros resultados de busca após decisão na EU, pub. 26-

06-2014. (Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/link/google-remove-primeiros-resultados-de-busca-apos-

decisao-na-ue/>. Acesso em 15 de nov. de 2015).   
201 Segundo reportagem publicada no site do periódico O Estado de São Paulo: O conteúdo dos documentos 

revelado pelos jornais Washington Post, The Guardian e, mais recentemente, pelo The Intercept – criado pelos 

braços direito de Snowden, Glenn Greewald e Laura Poitras – gerou um efeito dominó. Barack Obama teve de 

explicar as ações do seu governo ao povo americano e a chefes de Estado – como Dilma Rousseff, que cancelou 

a visita que faria ao país e fez um duro discurso durante a Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU) –, e ainda arquitetar uma reforma da NSA, já aprovada na Câmara e a caminho do Senado 

americano. (Ligia Aguilhar; Murilo Roncolato. Ibidem, Acesso em: 16 de nov. de 2015. Ver também artigo 

publicado no periódico O Estado de São Paulo, conforme trecho em destaque: “A notícia de que a presidente do 

Brasil e seus assessores já teriam sido alvos de espionagem da NSA veio no dia 1º de setembro. Uma semana 

http://blogs.estadao.com.br/link/especial-um-ano-de-snowden
http://blogs.estadao.com.br/link/google-remove-primeiros-resultados-de-busca-apos-decisao-na-ue/
http://blogs.estadao.com.br/link/google-remove-primeiros-resultados-de-busca-apos-decisao-na-ue/
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Nesse sentido, uma das estratégias foi a aprovação, em caráter de urgência, do 

Projeto de Lei nº. 2.126/2011, cuja tramitação já se estendia por quase três anos no Congresso 

Nacional.  

O referido Projeto de Lei acabou por transformar-se na Lei nº 12.965, de 23 de 

abril de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet.  

O conteúdo do Diploma legal originou-se de um debate público realizado em 

2009 pelo Ministério da Justiça. Com base nas conclusões desse debate, a Presidência da 

República encaminhou ao Congresso Nacional, em caráter de urgência, o Projeto de Lei nº. 

2.126/2011, que resultou, posteriormente, na aprovação da referida Lei.  

O Marco Civil da Internet é composto por 32 artigos, divididos em cinco 

capítulos, que disciplinam os princípios, as garantias, os direitos e os deveres para o uso da 

Internet, bem como as diretrizes a serem seguidas pelo Poder Público.202  

O primeiro capítulo, em seu artigo 2º, ao estabelecer que o uso da Internet deve 

pautar-se sob o fundamento da liberdade de expressão, reconhece a universalidade e 

pluralidade da rede virtual.203  

O segundo capítulo disciplina os direitos e garantias dos usuários da rede virtual e, 

entre eles, destacamos o direito à inviolabilidade da intimidade e ao sigilo das comunicações 

privadas, como também, o direito à indenização pelo uso indevido das redes virtuais. 

Já o terceiro capítulo foi divido em quatro seções, que tratam, respectivamente: a) 

da neutralidade da rede, b) da proteção aos registros, dados pessoais e às comunicações 

                                                                                                                                        
depois, revelações apontavam a Petrobras como alvo. Na época, Greenwald disse que não tinha dúvidas de que o 

Brasil era o maior alvo dos Estados Unidos. No dia 24 daquele mês, durante a 68ª Assembleia Geral das Nações 

Unidas, a presidente discursou condenando a máquina de espionagem americana e exigindo ação da ONU. 

Recentemente, Snowden comentou o fato e disse que achou o discurso “incrível”. Em meados de dezembro, 

Snowden publicou uma “carta aberta ao povo do Brasil” pedindo asilo. Dilma Rousseff diz não ter recebido 

nenhum pedido formal de asilo e por isso o País não se posicionaria sobre o assunto.” (Ligia Aguilhar; Murilo 

Roncolato, ibidem. (Acesso em: 16 de nov. de 2015).  
202 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 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.” 
203 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como 

fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - 

os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a 

pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa 

do consumidor; e VI - a finalidade social da rede.” 

 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,leia-a-integra-do-discurso-de-dilma-na-onu,1078264
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privadas; c) da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros; e, d) 

da requisição judicial de registros.   

Por sua vez, o quarto capítulo dispõe sobre a atuação da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, na promoção do desenvolvimento da internet no país, através de 

mecanismos de governança multiparticipativa, transparente e democrática, com a participação 

do Comitê Gestor da Internet.  

Por fim, o quinto capítulo, disciplina em suas disposições finais, a liberdade de 

livre escolha do usuário sobre o sistema computacional, como forma de controle parental de 

acesso a seus filhos, além de estabelecer a responsabilidade do Poder Público, em conjunto 

como os provedores de conexão e a sociedade civil, no sentido de promover boas práticas 

para a inclusão digital de crianças e adolescentes.  

Uma vez realizada breve análise sobre a disciplina do Marco Civil da Internet, 

nesse momento, não poderíamos deixar de analisar as demais disposições legais pertinentes ao 

tema, com o objetivo de estabelecermos, na sequência do presente trabalho, nossa linha 

argumentativa quanto à necessidade de uma nova regulamentação jurídica do “monitoramento 

de sinais”.   

De início, cabe tecer algumas considerações sobre o artigo 10,204 que regulamenta 

a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações da Internet, sob a 

indissociável previsão do artigo 7º,205 que, justamente, disciplina, em termos gerais, a regra da 

inviolabilidade da intimidade e da vida privada, do sigilo do fluxo das comunicações na rede 

virtual (Internet), cuja exceção à referida garantia dependerá de ordem judicial. 

Porém, antes da análise do artigo 10, é cabível destacar a previsão do artigo 13 do 

Diploma ora em estudo, que dispôs, justamente, sobre o prazo de guarda dos registros de 

conexão pelas empresas de Internet, ou seja, os próprios provedores deverão manter os 

registros pelo prazo de 1 (um) ano, ressalvada a possibilidade das autoridades legitimadas 

                                            
204 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 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 intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das 

partes direta ou indiretamente envolvidas.” 
205 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e 

ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção 

e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 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; [...]”. 
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requererem a preservação deles por prazo superior, nos termos do § 2o.206 Inclusive, o § 6o, do 

artigo 13, dispôs sobre a aplicação de sanções à empresa que descumprir a referida 

obrigação.207 

Como primeira exceção à regra, sempre sob a indissociável cláusula de reserva de 

jurisdição, podemos citar o § 1o, do artigo 10, que prevê a obrigação das empresas de Internet, 

disponibilizarem os registros de conexão e de acesso a aplicações da Internet do usuário ou do 

terminal aplicado. Já no tocante ao sigilo do fluxo das comunicações privadas, o § 2o, também 

excepciona a possiblidade de acesso ao seu conteúdo, também mediante ordem judicial.208 

 Não podemos deixar de destacar a previsão do § 3o, do artigo 10,209 que na esteira 

das demais Leis (Lei do Crime Organizado, Lei de Lavagem de Dinheiro, entre outras), 

disciplina que os dados cadastrais não se submetem à cláusula de reserva de jurisdição, 

atendidos os requisitos legais, perante às autoridades administrativas legitimadas, como por 

exemplo, o Delgado de Polícia e o Ministério Público.210 

Nesse sentido, não se submete à cláusula de reserva de jurisdição, o conjunto de 

informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à Internet, sua 

duração e o registro do endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de 

pacotes de dados.  

                                            
206 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador 

de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e 

de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento. § 1o A responsabilidade pela manutenção 

dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros.§ 2o A autoridade policial ou administrativa ou o 

Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo 

superior ao previsto no caput.[...] § 6o Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, 

serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida 

pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.” 
207 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador 

de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e 

de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento. § 1o A responsabilidade pela manutenção 

dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros.§ 2o A autoridade policial ou administrativa ou o 

Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo 

superior ao previsto no caput.[...]”. 
208 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “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. § 2o O conteúdo das 

comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma 

que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7o.” 
209 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 10. [...] § 3o O disposto no caput não impede o acesso aos 

dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades 

administrativas que detenham competência legal para a sua requisição.” 
210 Vide tópico 1.4.2, do Capítulo I. 
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Curiosamente, o artigo 15, caput, do Marco Civil da Internet, estabeleceu um 

prazo extremamente exíguo, ou seja, de 6 meses, com relação à manutenção dos registros de 

acesso e aplicações da Internet aos provedores de aplicações de internet constituído na forma 

de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com 

fins econômicos.211 

 Já o § 1o do artigo acima referido estabelece que, mediante ordem judicial, 

estabelecida por tempo determinado, os provedores de aplicações de Internet os quais estão 

sujeitos ao disposto no caput do artigo 15, sejam obrigados a guardarem registros de acesso a 

aplicações de Internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos em período 

determinado.  

    Por seu turno, § 2o, disciplina que a autoridade policial ou administrativa ou o 

Ministério Público poderão requerer, cautelarmente, a qualquer provedor de aplicações de 

internet, que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por 

prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 13.212 

Outro ponto que merece destaque em nosso estudo é justamente a previsão 

contida no artigo 11 do Marco Civil da Internet, uma vez que a matéria será abordada 

justamente no Capítulo V, ao tratarmos do descaso das empresas de Internet, que de alguma 

forma, oferecem seus serviços em território brasileiro. Segundo o entendimento delas, o fato 

de seus provedores encontrarem-se fisicamente estabelecidos fora da jurisdição brasileira, ou 

seja, em outros países, faz com que as mesmas não se submetam ao ordenamento jurídico 

brasileiro.213  

A previsão contida no artigo 11 é clara e objetiva, no sentido de que os provedores 

de conexão e de aplicações de Internet estrangeiros devem submeter-se ao ordenamento 

jurídico brasileiro, sempre que qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e 

tratamento de registros, dados pessoais ou comunicações ocorram em território brasileiro, ou 

                                            
211 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma 

de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos 

deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de 

segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento. [...]”. 
212 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 15 [...] § 1o Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os 

provedores de aplicações de internet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso 

a aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos em período determinado. § 2o 

A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão requerer cautelarmente a qualquer 

provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive 

por prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 13.” 
213 Vide tópico 2.2.1, do Capítulo II.  
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seja, ofereçam seus serviços no Brasil. Tal previsão estende-se, inclusive, às pessoas jurídicas 

estabelecidas no exterior, bem como àquelas integrantes do mesmo grupo econômico que 

possuam estabelecimento no Brasil.214 

Inclusive, o parágrafo único do artigo 12 do Marco Civil, prevê a reponsabilidade 

solidária do provedor estrangeiro, sua filial, escritório, sucursal ou representante do mesmo 

grupo econômico, no pagamento de multa pelo descumprimento das obrigações legais 

relativas à guarda e divulgação dos registros de conexão e acesso às aplicações, dados 

pessoais e ao conteúdo de comunicações privadas de usuários.215 

Assim, não restam dúvidas de que, a partir do momento em que qualquer empresa 

estrangeira, mesmo aqui não estabelecida, oferecer seus serviços à população brasileira, deve 

responder no rigor da legislação civil, administrativa e criminal, inclusive.  

Torna-se desnecessária a previsão do parágrafo único, do artigo 3º, do Marco 

Civil da Internet216, uma vez que a própria Constituição Federal brasileira já dispõe no mesmo 

sentido sobre a matéria, no parágrafo segundo, do artigo 5º.217 Dessa forma, não se justificam 

posicionamentos doutrinários no sentido de que provedores estrangeiros não estabelecidos 

formalmente no Brasil, somente poderiam ser acionados, judicialmente, através de 

instrumentos de cooperação internacional.  

Ademais, deve ser considerada flagrantemente inconstitucional qualquer 

dispositivo previsto em instrumentos de cooperação internacional que excluam da jurisdição 

                                            
214 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 11.  Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e 

tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de 

internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente 

respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das 

comunicações privadas e dos registros. § 1o O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território 

nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. § 

2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no 

exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo 

econômico possua estabelecimento no Brasil.” 
215 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo. 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: [...] Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, 

responde solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou 

estabelecimento situado no País.” 
216 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 3º [...] Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não 

excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte.” 
217 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Artigo 5º [...] § 2º Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” 
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brasileira conflitos que envolvam pessoas jurídicas que, de qualquer forma, estejam prestando 

serviços em território brasileiro.    

Oportuno destacar também que, o Marco Civil da Internet deixou de regulamentar 

os serviços prestados por operadoras de conexão de banda larga. Apesar dos dispositivos da 

Seção I, do Capítulo III, do referido diploma tratarem da “neutralidade de rede”, os mesmos 

preveem a garantia de que nenhum dado trafegado pela Internet possa ser discriminado pelas 

operadoras. Contudo, a previsão refere-se ao conteúdo e não à velocidade de conexão.218 

Curiosamente, o referido dispositivo legal ao submeter a regulamentação sobre o 

tráfego da Internet à atribuição privativa do Presidente da República, nos termos do inciso IV, 

do artigo 84, da Constituição Federal de 1988, prevê que além da manifestação do Comitê 

Gestor da Internet, caberá à Agência Nacional de Telecomunicações também se manifestar.  

Por sua vez, o artigo 60 da Lei nº. 9.472 de 1997, que disciplina a abrangência dos serviços de 

telecomunicações, não inclui o fluxo de sinais das redes virtuais.219   

Outro ponto relevante que o Marco Civil da Internet deixou de observar foi a 

disciplina do “Direito ao esquecimento”, cuja matéria já foi objeto de análise pelo Tribunal de 

Justiça da União Europeia, frente aos inúmeros pedidos de cidadãos europeus que 

reivindicaram, perante o referido Tribunal, o inabalável direito de não terem dados 

prejudiciais à sua honra e imagem, veiculados ad eternum por provedores de Internet.220 

                                            
218 Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014: “Artigo 9o. O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento 

tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e 

destino, serviço, terminal ou aplicação. § 1o A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos 

termos das atribuições privativas do Presidente da República previstas no inciso IV do art. 84 da Constituição 

Federal, para a fiel execução desta Lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de 

Telecomunicações, e somente poderá decorrer de: [...] § 3o Na provisão de conexão à internet, onerosa ou 

gratuita, bem como na transmissão, comutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o 

conteúdo dos pacotes de dados, respeitado o disposto neste artigo.” 
219 Lei nº. 9472 de 16 de julho de 1997: “Artigo 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que 

possibilita a oferta de telecomunicação. § 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 

radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, 

escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza.§ 2° Estação de telecomunicações é o conjunto de 

equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus 

acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam, inclusive 

terminais portáteis”. 
220 Em 13 de maio de 2014, o  Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) reconheceu o direito dos cidadãos 

de serem “esquecidos” na internet, ou seja, de poderem pedir ao Google e a outros buscadores que retirem os 

links a informações que os prejudicam ou já não são pertinentes. O processo iniciou-se com base em uma 

demanda contra a empresa Google que havia se recusado a retirar um link que reportava a falência de um 

cidadão espanhol de 15 anos de idade. Os quase 100 mil pedidos enviados à empresa se referem a um total de 

328 mil links para endereços na internet. A empresa disse que ainda não teve condições de processar todas as 

solicitações, conseguindo apenas 50% do total pedido. Um terço desse total foi rejeitado pelo Google, enquanto 

em 15% dos casos mais informações foram solicitadas. Entre os países europeus de onde vieram as demandas de 

remoção, a França aparece na frente com 17,5 mil pedidos de remoção para 58 mil links. É seguida pela 

http://blogs.estadao.com.br/link/espanhol-conquista-direito-ao-esquecimento-na-internet/
http://blogs.estadao.com.br/link/espanhol-conquista-direito-ao-esquecimento-na-internet/
http://blogs.estadao.com.br/link/espanhol-conquista-direito-ao-esquecimento-na-internet/
http://blogs.estadao.com.br/link/espanhol-conquista-direito-ao-esquecimento-na-internet/
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2.3. Os desafios impostos pela criminalidade cibernética 

Desde o final do Século XX, em uma velocidade quase que imperceptível, 

passamos de um acesso limitado, lento e dispendioso à Internet, para uma nova realidade, em 

que o sinal das redes digitais ou eletrônicas, encontram-se disponíveis nos mais variados 

estabelecimentos públicos e privados.221  

 Benjamim Silva Rodrigues traça algumas linhas interessantes com relação a 

cronologia evolutiva da cibercriminalidade, conforme destacamos a seguir:   

Nos anos 70 e 80 assistiu-se, sobretudo, à pirataria dos programas e à 

contrafacção dos cartões de crédito – estávamos na “era da banalização da 

informática”. Com os anos 80, emergem as redes locais e de conexões que se 

ligam entre si, surgindo, então os grandes casos de desvio de fundo e o 

aparecimento dos “hackers” que, despudoradamente, atacam a NASA ou o 

Pentágono, na ânsia da afirmação do seu poder (ciber-) criminoso letal. Nos 

anos 90 “o mapa informático” “democratiza-se” e dá-se a proliferação dos 

sistemas de informação e, com a Internet, a abertura do “ mundo virtual” ao 

mundo real, com a sua “imaterialidade” a propiciar novas formas de 

criminalidade.222 

Contudo, passamos a vivenciar uma nova realidade, em que a velocidade imposta 

pelos novos meios tecnológicos, diante do acesso irrestrito às diferentes plataformas, sistemas 

e fluxos comunicacionais e informacionais, incorporados quase que como uma obrigação ao 

cotidiano das pessoas, que não querem ficar desconectadas das novas redes, propiciou novas 

formas de comunicação e interação social, mas também criou uma nova concepção com 

relação ao espaço virtual, cuja dimensão tornou-se imensurável. 

                                                                                                                                        
Alemanha (16,5 e 57 mil), Reino Unido (12 mil e 44 mil), Espanha (8 mil e 27 mil), Itália (7,5 mil e 28 mil) e a 

Holanda (5,5 mil e 21 mil). Google recebeu 100 mil pedidos de ‘esquecimento’, pub. 25-07-2014. Disponível 

em: <http://blogs.estadao.com.br/link/google-recebeu-100-mil-pedidos-de-esquecimento/.>. Acesso em 20 de 

nov. de 2015.  
221 Nesse sentido, oportuno citar a iniciativa da prefeitura de Nova York, realizada no fim de 2015, ao trocar os 

telefones públicos por pontos de acesso ao Wi-Fi.  Pelo menos 7,5 mil pontos de acesso começarão a funcionar 

nos primeiros meses de 2016, com a promessa de espalhar conexão de internet de alta velocidade por toda a 

cidade. O projeto tem o objetivo de democratizar o acesso à internet ao mesmo tempo em que a cidade 

moderniza sua infraestrutura de orelhões. (Nova York vai trocar orelhões por pontos de acesso Wi-Fi. O Estado 

de São Paulo, 05jan. de 2015, p. B12, Economia). Outra grande inovação no campo tecnológico foi anunciada no 

início do ano de 2016, pela empresa Ford, segunda maior fabricante d automóveis do mundo. A empresa 

automobilística anunciou uma parceria com a empresa Amazon, gigante do comércio eletrônico, no sentido de 

permitir que carros da marca possam se comunicar com dispositivos de casas inteligentes. Isso será possível por 

meio da integração entre o software desenvolvido pela montadora para conectar automóveis à Internet e a Echo, 

caixa de som inteligente desenvolvida pela Amazon que funciona como uma central para controlar outros 

aparelhos instalados em uma residência (Carros da Ford poderão controlar casa. O Estado de São Paulo, pub. 

06 jan. de 2016, p. B10, Economia).  
222 Benjamim Silva Rodrigues. Direito Penal Parte Especial. Tomo I. Direito Penal Informático – Digital: 

contributo para a fundamentação da sua autonomia dogmática e científica à luz do novo paradigma de 

investigação criminal a ciência forense digital e prova digital, p. 118-119. 

http://blogs.estadao.com.br/link/google-recebeu-100-mil-pedidos-de-esquecimento/
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 Essas facilidades trazidas pelas redes virtuais, também facilitaram o intercâmbio 

entre os mais diversos grupos criminosos, espalhados nos lugares mais longínquos do planeta, 

cujo novo ambiente (virtual), até então inexplorado e desconhecido, acabou por agregar novas 

condutas delituosas, conforme destaca Benjamim Silva Rodrigues:   

Os velhos crimes podem, actualmente, ser cometidos por novos meios, (v.g., 

burla informática, injúria por meio electrónico-digital, pedofilia) e, por outro 

lado, assiste-se à emergência de novos crimes (v.g., acesso ilegítimo a 

sistemas informáticos, sabotagem informática, furto de tempo informático, 

“grooming”, “cyberstalking”, “ cyberharassment” ou “cyber-bullying”, 

interceptação ilegítima de comunicações  electrónicas) como resultado da 

sim-biose entre a informática ou os sistemas de informação e as 

comunicações electrónicas, até aqui inimagináveis e só tornados possíveis 

pela evolução tecnológica entretanto verificada.223 

Frente a um cenário desconhecido, repleto de novas oportunidades, a 

criminalidade organizada rapidamente passou a beneficiar-se dos proveitos trazidos pelas 

redes virtuais. A garantia de confidencialidade, a criptografia dos dados, além do anonimato 

das transações financeiras geraram novas frentes de atuação das organizações criminosas no 

cometimento de crimes. Propiciaram também um alto grau de sofisticação na realização das 

condutas criminosas. 

 O alto grau de sofisticação oferecido pelas novas tecnologias informáticas 

favoreceu, consideravelmente, as novas condutas delituosas, conforme Benjamim Silva 

Rodrigues:  

A criminalidade de alta tecnologia implica o cometimento de actos ilegais 

que envolvem a informática, as telecomunicações ou comunicações 

electrónicas, quer ao nível físico ou material, quer ao nível dos respectivos 

programas (“software”) estruturantes. Esta nova criminalidade abarca 

qualquer acção ilegal na qual o computador é o instrumento ou o objeto do 

crime; qualquer acto intencional, associado de uma forma ou de outra à 

técnica informática, na qual a vítima sofreu ou poderia ter sofrido um 

prejuízo e no qual o autor tirou ou poderia ter tirado um proveito.224 

 

 
 

2.3.1. A Evolução histórico jurídica dos crimes informáticos e cibernéticos 

                                            
223 Idem, p. 117-118. 
224 Ibidem.  
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Ao analisarmos a evolução histórico-jurídica do ordenamento jurídico brasileiro 

em matéria de legislação criminal voltada à repressão à criminalidade cibernética, notamos 

não só um emaranhado de artigos desconexos nos mais variados diplomas legais, como 

também, uma atividade legiferante impulsionada pelo clamor social.  

Diante da necessidade de modernizar nossa legislação frente aos desafios 

impostos pelo mundo virtual, foram incorporados ao ordenamento jurídico artigos esparsos e, 

muitas vezes, desconexos à própria especialidade que a matéria requer. Além de alguns 

dispositivos esparsos no Código Penal, outras normas foram aprovadas com o intuito de 

modernizar e adaptar a nossa legislação ao mundo digital.  

No cenário jurídico brasileiro há uma tendência de criminalizar condutas 

relacionadas a crimes informáticos, muitos dos quais, estão relacionados às fraudes ou 

manipulações em sistemas computacionais voltados a instituições púbicas.  

Nesse sentido, podemos destacar algumas inovações incorporadas à Lei dos 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Relações de Consumo, (Lei nº. 8.137/1990), Crimes 

Eleitorais (Lei nº. 9.100/1995), Crimes praticados por Funcionários Públicos (artigo 313-A, 

do Código Penal)225. Posteriormente, foram incorporadas outras figuras típicas ao próprio 

Código Penal e à legislação extravagante.  

Por sua vez, no cenário da criminalidade cibernética, ou seja, nas condutas ilícitas 

praticadas por meio, ou mesmo, no próprio espaço virtual, há inúmeras proposições 

legislativas em andamento no Congresso Nacional, sendo que algumas delas já foram 

incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, conforme veremos a seguir.  

A Lei nº. 11.829, de 25 de novembro de 2008, acrescentou o artigo 241-A, à Lei 

nº. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA)226. O referido dispositivo tutela 

o crime de pedofilia infantil, cuja conduta, muitas vezes, ocorre através da rede virtual. Nesse 

sentido, a Lei consigna os sistemas de informática e telemática, entre outras formas e meios, 

                                            
225 O artigo 313-A, foi inserido ao Código penal, pela Lei nº 9.983/2000. 
226 Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990: “Artigo 241-A.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, 

publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, 

vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 

adolescente: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. § 1o  Nas mesmas penas incorre quem: I – 

assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput 

deste artigo; II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou 

imagens de que trata o caput deste artigo. [...]”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art241a
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como plataforma para a circulação de fotografias, vídeos ou registros que contenham cena de 

sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. 

É conveniente consignar que o legislador disciplinou no § 2º, do artigo 241-A, a 

mesma punição das condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1o deste artigo, para o 

responsável legal pela prestação do serviço que deixar de desabilitar o acesso aos sistemas da 

rede virtual.227 

Outra inovação na disciplina de crimes praticados por meio da rede virtual decorre 

da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial ), cujo ato normativo 

introduziu no crime disciplinado no artigo 20228 a possibilidade de o juiz determinar o 

bloqueio de páginas ou mensagens postadas na rede virtual, cujo conteúdo expresse conteúdo 

racista ou discriminatório. 

A Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012, promulgada logo após a divulgação 

de fotos íntimas de uma conhecida atriz brasileira229, acabou por tipificar condutas como a 

invasão de dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, 

interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de 

informação de utilidade pública, como também, a falsificação de cartão.  

Já no final do ano de 2015, foi publicada a Lei nº. 13.185, de 6 de novembro de 

2015, cujo artigo disciplina que: “Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação 

Sistemática (Bullying) em todo o território nacional”.230 

O artigo 2º, da Lei dispôs que o bullying caracteriza-se pela “intimidação 

sistemática”231, praticada por violência física ou psicológica, em atos de intimidação, 

                                            
227 Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990: “Artigo 241-A. [...] § 2o  As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 

1o deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa 

de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo.” 
228 Lei nº. 7.716, de 5 de janeiro de 1989: “Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito 

de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. [...] § 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá 

determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de 

desobediência: [...] III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de 

computadores.” 
229 A Lei nº. 12.737/2012 ficou conhecida como Lei Carolina Dieckmann após a divulgação não autorizada de  

fotos pessoais da atriz, extraídas de seu computador pessoal.  Por isso, o nome "extraoficial" do projeto: em 

maio, fotos pessoais da atriz foram divulgadas sem sua autorização – as imagens foram pegas em seu 

computador, após invasão da máquina.  
230 A Lei nº. 13.185, de 6 de novembro de 2015, que “Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática 

(Bullying)”, foi publicada no dia 09 de novembro de 2015, com prazo de vacatio legis de 90 dias, nos termos do 

artigo 8º. 
231 Nos termos do artigo 3º, Lei nº. 13.185, de 6 de novembro de 2015: “A intimidação sistemática (bullying) 

pode ser classificada, conforme as ações praticadas, como: I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art241a
http://idgnow.uol.com.br/internet/2012/05/14/policia-localiza-crackers-que-furtaram-fotos-de-carolina-dieckman/
http://idgnow.uol.com.br/internet/2012/05/14/policia-localiza-crackers-que-furtaram-fotos-de-carolina-dieckman/
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humilhação, discriminação, ataques físicos, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, 

ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento 

social consciente e premeditado e pilhérias.232 

  Por seu turno, merece destaque o artigo 2º, parágrafo único233, que disciplinou o 

cyberbullying234, no sentido de caracterizar o bullying praticado pela rede virtual, cuja ação 

caracteriza-se pelo envio de mensagens intrusivas de intimidade, adulteração de fotos ou 

dados pessoais, ou depreciação da vítima, que resultem em sofrimento, ou mesmo com o 

objetivo de gerar constrangimento psicológico e social.235 

Por fim, é pertinente destacar o Projeto de Lei nº 232/2012, que institui um novo 

Código Penal. Em seu Título VI, trata justamente dos “Crimes Cibernéticos”.236 

 

2.3.2. A Internet e o campo fértil para a criminalidade 

O crescimento exponencial do uso da Internet impactou, consideravelmente, no 

campo da criminalidade digital. Algumas questões surgiram em detrimento dessa nova 

realidade da era tecnológica, diante de um ambiente virtual nebuloso e de tamanho 

inestimável para práticas ilícitas, conhecido como espaço cibernético ou ciberespaço.237  

                                                                                                                                        
II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores; III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; IV - social: ignorar, 

isolar e excluir; V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e 

infernizar; VI - físico: socar, chutar, bater; VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem; VIII - 

virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que 

resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios  de constrangimento psicológico e social.” 
232 Lei nº. 13.185, de 6 de novembro de 2015: “Artigo 2o  Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) 

quando há violência física ou psicológica, em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda: I - 

ataques físicos; II - insultos pessoais; III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; IV - ameaças por 

quaisquer meios; V - grafites depreciativos; VI - expressões preconceituosas; VII - isolamento social consciente 

e premeditado; VIII - pilhérias. 
233 Lei nº. 13.185, de 6 de novembro de 2015: “Artigo 2o [...] Parágrafo único.  Há intimidação sistemática na 

rede mundial de computadores (cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para 

depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento 

psicossocial.  
234  Evani Zambon Marques da Silva. Cyberbullying, p. 195   
235 Ibidem. 
236 Vide tópico 2.3.4 
237 Conforme observa Benjamim Silva Rodrigues ao analisar os impactos da nova criminalidade tecnológica no 

cenário contemporâneo, frente aos desafios dos órgãos de repressão: “[...] neste cenário negro de delinquência 

tecnológica a cibercriminalidade parece levar vantagem sob as instâncias formais de controlo. Não se pode negar 

que a sociedade informacional e comunicacional e a informática vieram trazer novos desafios e riscos ao Direito 

Penal. A criminalidade informático-digital (cibercriminalidade) significa o fim do Sociedade da Informação? Ou 

em termos mais restritos: da Internet? O sujeito activo do cibercrime já não é apenas a pessoa individual, pois, 

muitas vezes, trata-se de empresas, de sociedades, em suma, de pessoas juridicas, com os seus centros de decisão 

“pulverizados” geograficamente.” (op. cit, p.119). 
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Atualmente, os criminosos que praticam crimes virtuais, ou mesmo, que operam 

suas condutas delitivas pela Internet, não dependem mais de um computador. Diante da 

integração do telefone a um provedor de Internet, em geral oferecido pelas próprias empresas 

de telefonia, a conexão poderá ocorrer de diferentes dispositivos, como por exemplo, 

smartphones ou tablets. 

Ao tratar sobre o ingresso no ciberespaço, Roberto Antônio Darós Malaquias 

esclarece que:  

O ingresso no ambiente cibernético é feito com um equipamento de 

processamento de dados (computador, notebook, palm top, celular, Ipod, 

tablete entre outros.) em que o internauta ou usuário da rede realiza a 

conexão física (cabo coaxial, cabo RJ 45 ou fibra ótica) ou remota (wireless) 

por intermédio de estações móveis, onde as conexões e tarefas nas redes 

locais ou na Internet são realizadas por meio de códigos e chaves abertas ou 

criptografadas.238   

O ponto de partida em qualquer investigação, seja qual for a natureza do crime, é 

a identificação do agente do delito, de modo que se verifica um verdadeiro distanciamento 

espacial entre o sujeito ativo (criminoso informático) e o sujeito passivo (dono do sistema ou 

rede informáticos).   

Nesse sentido, surge um grande desafio à investigação relacionada à 

cibercriminalidade, diante da garantia do anonimato239 do criminoso virtual, cuja dificuldade 

se estabelece em difrentes parâmetros de tempo, espaço e individualização da conduta 

criminosa.240 

Conforme estudamos em tópico anterior, ao realizar um cadastro a um provedor 

de e-mail, o sistema aceita qualquer dado de identificação, desde o cadastro em nome de uma 

pessoa já falecida, até à criação de uma conta de e-mail em nome de um presidente de um 

país. 

                                            
238 Roberto Antônio Darós Malaquias, op. cit., p. 64. 
239 Conforme o pensamento de Liliana Minardi Paesani, cuja premissa discordamos, “[...] A exigência do 

anonimato nasce da característica principal da Internet. Na rede, é possível assumir e construir uma identidade 

livre de condicionamentos (pode ser omitido o nome e a condição econômica e social do individuo). Toda 

tentativa de limitar a possibilidade de anonimato  [...] violaria um dos pontos cardeais da Internet: o de ser o 

espaço da liberdasde total.” (in Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e responsabilidade 

civil, 39). 
240 Conforme observa Benjamim da Silva Rodrigues: “A Internet tornou-se numa terra de ninguem e numa terra 

de todos, num tempo de todos e num tempo de ninguém. De facto, por um lado, surge a possibilidade de se 

cindir o tempo do cometimento do acto ilícito com o tempo da produção do resultado ilícito, o que se traduz no 

consequente aumento da dificuldade da investigação criminal.” (op. cit., p. 161-162). 
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Há alguns anos, a Polícia Federal investigou um usuário que cadastrou uma conta 

de e-mail de um provedor nacional, em nome da presidente Dilma Vana Rousseff. 

A identificação do agente, por si só, não elimina outros entraves que prejudicam e, 

muitas vezes, acabam por inviabilizar a própria continuidade da investigação sobre crimes 

praticados pela Internet. Dessa forma, uma vez identificado o usuário de uma conta de e-mail, 

caso esteja estabelecido em um outro país, sua localização acaba por impedir a atuação dos 

órgãos de repressão, seja pela ausência de instrumentos de cooperação jurídica internacional, 

ou mesmo, pelas dificuldades impostas pelo ordenamento jurídico daquele local em que se 

encontra estabelecido o investigado.  

Não podemos deixar de mencionar que, muitas vezes, a localização geográfica do 

sistema computacional utilizado pelo investigado é um cybercafé ou lan houses, cujo acesso é 

livre e desprovido de qualquer registro dos usuários.  

Nessa esteira, torna-se de fundamental importância a capacitação do agente 

público na repressão à criminalidade digital, cuja expertise do investigador deverá ter um 

enfoque completamente diferente daquele que foi capacitado para a investigação da 

criminalidade clássica.  

Inclusive, tornou-se prática comum, no cenário internacional, agências de 

repressão ao crime, como FBI, DEA, SCOTLAND YARD, BKA, integrarem em seus quadros 

hackers para atuarem na repressão a cibercriminalidade.  

Curioso apontar que, alguns desses profissionais da ciência da computação, foram 

investigados pelas próprias agências de repressão, após invadirem sistemas computacionais 

considerados invioláveis, pelo menos até o primeiro ataque virtual.241 

Inclusive, nesse sentido, encontra-se em andamento no Congresso Nacional, o 

Projeto de Lei nº. 1404/2011242, cuja matéria disciplina o procedimento de infiltração de 

agentes na rede virtual para a investigação de crimes contra a liberdade sexual de criança ou 

adolescente.243 

                                            
241 (Disponível em: < https://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2011/06/pf-vai-investigar-suposta- 

violacao-de-e-mail-de-dilma-rousseff-durante-a-campanha-eleitoral>. Acesso em 02 dez. de 2015.  
242 Conforme andamento obtido no dia 16 de janeiro de 2016, no site oficial do Senado Federal 

(www.senado.gov.br),o Projeto de Lei nº. 1404/2011, já foi aprovado pelo Plenário do Senado Federal, e 

encontra-se na Câmara dos Deputados aguardando votação.  
243 Vide tópico 2.3.2.  
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O mencionado Projeto insere a Seção V-A no Capítulo III (Dos Procedimentos) 

do Título VI da Parte Especial da Lei n. 8.069 de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), sob o título: "Da infiltração de agentes". Por sua vez, estabelece regras para a 

infiltração de agentes de polícia na Internet para investigar crimes disciplinados nos artigos 

240, 241, 241-A, 241-C, 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente, além das figuras 

típicas previstas nos artigos 217-A, 218, 218-A, 218-B 219-B, do Código Penal brasileiro.  

2.3.3. A colheita da prova na Internet 

No Brasil, seja pelas dificuldades técnicas e jurídicas impostas pelas empresas de 

Internet, como também pelo déficit de legislação, ainda encontramos grande dificuldade em 

obtermos dados dos sistemas virtuais, como a identificação do IP. Nesse sentido, conforme 

problemática que enfrentaremos nos tópicos seguintes, os órgãos de prevenção e repressão 

ainda encontram grande dificuldade na realização de investigações e, consequentemente, na 

própria colheita da prova no ambiente virtual. 

Conforme preceitua a Constituição Federal brasileira, nos termos dos incisos LV e 

LVI, do artigo 5º244, são garantias do indivíduo, o contraditório e a ampla defesa, além da 

inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, respectivamente. Impõem-se, assim, 

ressaltar a imprestabilidade da prova viciada pela ilegalidade, ou mesmo, com violação aos 

direitos fundamentais assegurados ao investigado, indiciado, réu ou condenado.  

Com efeito, José Joaquim Gomes Canotilho critica essa premissa básica, no 

seguinte sentido: 

O direito constitucional à prova surge, a maior parte das vezes, ou dissolvido 

nos princípios de direito e processo penal constitucional consagrados 

(<<direito de defesa>>, <<direito ao contraditório>>, <<direito de 

intervenção no processo>>, <<proibição de provas ilícitas>>), ou associado 

ao direito e tutela jurisdicional. Não deixa de ser intrigante que, sendo a 

prova e o direito probatório um exercício de <<passagem>> nos limites da 

juridicidade, o direito constitucional acabe por fornecer apenas indicações 

fragmentárias sobre o direito probatório.245  

Na sequência, Canotilho ressalta que a prova é, na realidade, um verdadeiro 

“direito público ou cívico” das partes, inerentes à acusação e à defesa, como um postulado 

                                            
244 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:  “Artigo 5º [...]. LV - aos litigantes, em processo 

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 

meios e recursos a ela inerentes; LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.” 
245 Estudos sobre direitos fundamentais, p. 169 e 170. 
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incontornável do acesso a uma “ordem jurídica justa”. E complementa propondo uma solução 

à questão, conforme trecho a seguir transcrito:  

Temos, já aqui, sugestões para a primeira proposta deste trabalho: deslocar o 

direito à prova do estrito campo jusprocessualístico para o localizar no 

terreno constitucional. Neste sentido, poderá falar-se de um direito 

constitucional à prova entendido como o poder de uma parte (pessoa 

individua ou pessoa jurídica) <<representar ao juiz a realidade dos factos que 

lhe é favorável>> e de <<exibir os meios representativos desta realidade>>. 

Talvez se possa dizer que, em rigor, o direito constitucional à prova abrange 

o direito à prova em sentido lato (poder demonstrar em juízo o fundamento 

da própria pretensão) e o direito à prova em sentido restrito (alegando 

matéria de facto e procedendo à demonstração da sua existência).246 

Ao tratar sobre o monitoramento de sinais, Benjamim Rodrigues relata que a atual 

ineficácia dos meios de colheita de prova não só reflete sobre os crimes praticados pela 

Internet (cibercriminalidade), como também recai sobre a atuação de qualquer criminoso que 

se utiliza dos fluxos informacionais e comunicacionais para a prática criminosa247, in verbis:   

Os meios de obtenção de prova aptos a monitorar os fluxos informacionais e 

comunicacionais que circulam pelas redes denotam atualmente certa 

ineficácia, em especial diante dos novos sistemas que surgem dia a dia, em 

especial aqueles oriundos das redes de comunicação digitais. Os meios 

clássicos de investigação e colheita de prova tornam-se ineficazes não só 

para a investigação da cibercriminalidade, como também diante da nova 

dinâmica adotada pelos criminosos que se utilizam do anonimato e 

segurança da Internet para traçar o modus operandi de qualquer prática 

criminosa. 

Diante de tal constatação, quanto à dificuldade enfrentada pelas autoridades 

brasileiras em matéria de prevenção e repressão à cibercriminalidade, podemos citar uma 

investigação sobre pedofilia infantil, levada ao conhecimento da Comissão Parlamentar de 

Inquérito de Crimes Cibernéticos.248    

No curso de uma audiência realizada na CPI dos Crimes Cibernéticos, a 

procuradora da República Neide de Oliveira, relatou que no Brasil, não há impedimento para 

que os usuários da Internet partilhem concomitantemente o mesmo IP, uma vez que em nosso 

                                            
246 Idem, p. 170. 
247 fluxos informacionais, p. 116. 
248 Ato da Presidência de 05/08/2015, Diário da Câmara dos Deputados - 7/8/2015, p. 36: “Constitui Comissão 

Parlamentar de Inquérito destinada a, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, investigar a prática de crimes 

cibernéticos e seus efeitos deletérios perante a economia e a sociedade em nosso país.” (Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/legin/int/atopre_sn/2015/atodapresidencia-57014-5-agosto-2015-781649-

publicacaooriginal-148288-cd-presi.html>. Acesso em 08 de jan. de 2016.  
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país não temos um sistema de identificação unívoca de IP, ao acessar diferentes páginas da 

rede virtual.249 

Desse modo, torna-se muito difícil a identificação do computador de um usuário 

da rede virtual, que compartilha com outros, o mesmo registro de IP, além do que, há uma 

grande possibilidade de uma pessoa inocente, ser vinculada a um determinado IP, 

compartilhado concomitantemente por um criminoso, que acessava naquele mesmo instante a 

Internet.  

 

2.3.4. Os crimes cibernéticos no Projeto de Lei do novo Código Penal 

O Projeto de Lei do Senado nº. 236/2012250, de autoria do Senador José Sarney, 

criou a proposta de um novo Código Penal251. Por sua vez, o anteprojeto do novo Código 

Penal foi destinado, inicialmente, a uma Comissão inicial de sete juristas, e, posteriormente, 

oito novos integrantes foram integrá-la, conforme normativos expedidos pelo próprio Senado 

Federal.252 

                                            
249 (Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ciencia-e-tecnologia/495861-ministerio-

publico-aponta-entraves-tecnicos-para-investigacao-de-crimes-ciberneticos.html>. Acesso em 08 jan. de 2016). 

Por sua vez, oportuno mencionar que em recentes decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

demonstrou-se a atual problemática no cenário brasileiro com relação a identificação dos “IPs”. 
250 Projeto de Lei do Senado nº. 236, de 2012: Ementa: “Institui novo Código Penal, sendo divido em Parte Geral 

(art. 1º ao 120) e Parte Especial (art. 121 ao 541). Sendo a Parte Geral dividida nos seguintes Títulos: I - 

Aplicação da Lei Penal (art. 1º ao 13); II - Do Crime (art. 14 ao 44); III - Das Penas (art. 45 ao 70); VI - Da 

Individualização das Penas (art. 71 ao 94); V - Medidas de Segurança (art. 95 ao 98); VI - Ação Penal (art. 99 ao 

104); VII - Barganha e Colaboração com a Justiça (art. 105 ao 106); VIII - Extinção da Punibilidade (art. 107 ao 

120). A Parte Especial tem os seguintes Títulos: I - Crimes Contra a Vida (art. 121 ao 154); II - Crimes Contra o 

Patrimônio (art. 155 ao 171); III - Crimes contra a Propriedade Imaterial (art. 172 ao 179); IV - Crimes Contra a 

Dignidade Sexual (art. 180 ao 189); V - Crimes Contra a Incolumidade Pública; VI - Crimes Cibernéticos (art. 

208 ao 211), VII - Crimes Contra a Saúde Pública (art. 212 ao 238); VIII – Crimes Contra a Paz Pública (art. 239 

ao 258); IX - Crimes Contra a Fé Pública (art. 259 ao 270); X – Crimes Contra a Administração Pública (art. 271 

ao 324); XI – Crimes Eleitorais (art. 325 ao 338); XII - Dos Crimes Contra as Finanças Públicas (art. 339 ao 

347); XIII – Crimes Contra a Ordem Econômico-Financeira (art. 348 ao 387); XIV – Crimes contra Interesses 

Metaindividuais (art. 388 ao 451); XV – Crimes Relativos a Estrangeiros (art. 452 ao 457); XVI – Crimes Contra 

os Direitos Humanos (art. 458 ao 503); XVII – Crimes de Guerra (art. 504 ao 541). O Código entrará em vigor 

noventa dias após a data de sua publicação (art. 542). Indica, de forma específica, todas as disposições legais que 

serão revogadas (art. 543).” 
251 Atualmente, conforme despacho proferido no dia 13 de outubro de 2015, o novo Código Penal encontra-se na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aguardando designação do Relator. (Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404.>. Acesso em 15 de jan. de 2016.)  
252 Nos termos dos requerimentos 756/2011e 1.034/2012, do Senado Federal, foi criada uma comissão de juristas 

representada pelos seguintes membros: Gilson Langaro Dipp, Maria Thereza Moura, Antonio Nabor Areias 

Bulhões, Marcelo Leal Lima Oliveira, Emanuel Messias Oliveira Cacho, Técio Lins E Silva, René Ariel Dotti, 

Marcelo Leonardo, Gamil Föppel El Hireche, José Muiños Piñeiro Filho, Tiago Ivo Odon, Juliana Garcia 

Belloque, Luiz Flávio Gomes, Luiza Nagib Eluf, Luiz Carlos Dos Santos Gonçalves, Marcelo André De 

Azevedo e Marco Antonio Marques Da Silva. A tarefa da Comissão, prevista no Requerimento 756, é atualizar o 

Código Penal, sendo “imprescindível uma releitura do sistema penal à luz da Constituição, tendo em vista as 

novas perspectivas normativas pós-88”. Da mesma maneira: “o atraso do Código Penal fez com que inúmeras 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/495861-MINISTERIO-PUBLICO-APONTA-ENTRAVES-TECNICOS-PARA-INVESTIGACAO-DE-CRIMES-CIBERNETICOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/495861-MINISTERIO-PUBLICO-APONTA-ENTRAVES-TECNICOS-PARA-INVESTIGACAO-DE-CRIMES-CIBERNETICOS.html
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404
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A premissa concebida na elaboração do anteprojeto do Código Penal foi 

justamente a de ajustar o Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei 2.848, de 1940, aos 

princípios da Constituição Federal de 1988 e às novas exigências da sociedade.  

Nesse sentido, procurou elaborar-se uma reforma da legislação material 

estruturada sob a leitura do moderno constitucionalismo penal, cujas principais modificações 

e inclusões propostas partiram das seguintes premissas: a) unificar a legislação penal esparsa; 

b) estudar a compatibilidade dos tipos penais hoje existentes com a Constituição de 1988, 

descriminalizando condutas e, se necessário, prevendo novas figuras típicas adequadas a 

evolução tecnológica; c) adotar o princípio da proporcionalidade das penas conforme a 

importância do bem jurídico tutelado; e, d) buscar formas alternativas a pena privativa de 

liberdade. 

É oportuno salientar que o atual Projeto de Código Penal, foi objeto de discussões 

em diversos segmentos sociais253 e contou com a participação de instituições públicas e 

privadas, além de representantes desses diversos segmentos. Nesse sentido, podemos citar as 

Associações de Classe de juízes, dos membros do Ministério Público, delegados, dos 

defensores públicos e a Ordem dos Advogados do Brasil.  

No dia 27 de junho de 2012, o Relatório Final do anteprojeto do Código Penal foi 

entregue ao Presidente do Senado Federal, cujo texto, sem modificações transformou-se no 

atual Projeto de Lei nº 236/2012, em tramitação no Congresso Nacional.254  

                                                                                                                                        
leis esparsas fossem criadas para atender a necessidades prementes. Como consequência, tem-se o prejuízo total 

da sistematização e organização dos tipos penais e da proporcionalidade das penas, o que gera grande 

insegurança jurídica, ocasionada por interpretações desencontradas, jurisprudências contraditórias e penas 

injustas – algumas vezes muito baixas para crimes graves e outras muito altas para delitos menores”. 
253 Conforme reportagem veiculada no site oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Salão dos Passos 

Perdidos do Palácio da Justiça foi palco da audiência pública que discutiu propostas para o capítulo “Dos Crimes 

Contra a Vida” do anteprojeto do novo Código Penal. Além de integrantes da Comissão de juristas nomeada pelo 

Senado Federal, participaram da audiência representantes da sociedade, com o direito de apresentar propostas, 

cujas manifestações foram gravadas para posterior análise da Comissão de Reforma do Código Penal. O aborto 

foi o tema mais discutido durante a audiência. (TJSP recebe audiência pública para discutir anteprojeto do 

novo Código Penal, Agência de Notícias do TJSP, pub. em 24 fev. de 2012. Disponível em: < 

http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=13326>. Acesso em 30 dez. 

de 2015) 
254 Conforme reportagem veiculada no site oficial do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Marco 

Antonio Marques da Silva, um dos representantes da magistratura nacional na Comissão de Juristas do Senado 

Federal, além de estar presente na cerimonia oficial de entrega do anteprojeto do novo Código Penal ao 

Presidente do Senado Federal, entregou cópia do documento ao então presidente do Tribunal de Justiça de São 

Paulo. (TJSP recebe relatório do anteprojeto do novo Código Penal, Agência de Notícias do TJSP, pub. 28 

jun. de 2012.  

(Disponível em: < http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/Noticias/Noticia.aspx?Id=14722>. Acesso 

em: 31 dez. de 2015). 

http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=13326
http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/Noticias/Noticia.aspx?Id=14722
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Uma vez analisado o histórico do processo legislativo e as premissas gerais que 

orientaram a elaboração do novo Código Penal, realizaremos nos termos da proposta do 

presente tópico, sob a concepção de uma nova regulamentação jurídica do monitoramento de 

sinais, uma breve análise do Título VI (Dos Crimes Cibernéticos), do Projeto de Lei nº 

236/2012.255 

A justificativa para a referida abordagem encontra amparo na não só no déficit 

legislativo na disciplina dos cibercrimes, como também, em uma nova dinâmica tecnológica, 

voltada a práticas criminosas no ciberespaço. 

Dessa forma, nesse momento, torna-se imperiosa a atuação do Poder Legislativo, 

dentro do seu papel político institucional, para realizar os esforços necessários no sentido da 

análise do Projeto de Lei do novo Código Penal, não só perante a sociedade brasileira, não só 

na condução do processo legislativo, através da elaboração de leis que se adequem ao cenário 

contemporâneo, em especial na disciplina de novas tecnologias, mas, também, na primordial 

função constitucional de estabelecer um equilíbrio do ordenamento jurídico nacional frente à 

realidade jurídico global das nações amparadas em um Estado Democrático de Direito. 

Marco Antonio Marques da Silva, ao comentar sobre as novas tecnologias em 

matéria do fluxo das redes de informação e comunicação, destaca o exponencial crescimento 

do uso da Internet pela moderna criminalidade, não só pelas novas figuras típicas que 

surgiram com o próprio aparecimento da rede virtual, como também na realização do próprio 

modus operandi da prática criminosa.  

Nesse sentido, destacamos trecho do Relatório Final do anteprojeto elaborado pelo 

referido membro da Comissão:  

A difusão da tecnologia informática, presença constante na maioria das 

relações sociais, acarreta o dever de proteção seja dos bens jurídicos 

tradicionalmente reconhecidos e lesionados com a utilização da tecnologia 

informática como modus operandi, seja de novos bens jurídicos 

recentemente eleitos como merecedores de tutela penal, surgidos com o 

advento e a proliferação do sistema informático e da utilização da rede 

mundial de computadores como serviço de utilidade pública.256 

                                            
255 Nos termos do Relatório Final do anteprojeto de lei do novo Código Penal, que resultou no Projeto de Lei nº. 

236/2012, o Título VI, (Dos Crimes Cibernéticos) foi elaborado por Marco Antonio Marques da Silva, membro 

da Comissão de Juristas incumbida da elaboração do anteprojeto. (Vide Anexo C) 
256 Vide Anexo C. 
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Dessa forma, foram criadas novas figuras típicas, como, por exemplo, o crime de 

crime de intrusão e crime de sabotagem informática, dano aos dados informáticos, fraude 

informática e ciberterrorismo257, com o objetivo de tutelar não só a integridade do “sistema 

informático”, mas também uma imensa gama de bens jurídicos de relevância constitucional, 

conforme destaca Marco Antonio Marques da Silva:  

 

Essa tutela dos crimes cibernéticos refere-se a um novo bem jurídico, qual 

seja, o sistema informático. A eleição desse bem jurídico como merecedor de 

tutela penal faz-se necessária e legítima diante das novas condutas lesivas 

que geram danos imediatos ao sistema informático (crimes cibernéticos 

próprios) e danos mediatos aos bens jurídicos individuais (crimes 

cibernéticos impróprios) justificando a antecipação da tutela penal como 

uma primeira proteção, com a intenção de prevenir ainda em estágio inicial 

as condutas que podem causar danos mais graves ao convívio social.258 

É importante destacar que o referido autor da proposta ressalta que a inclusão de 

novos delitos não tem como objetivo somente assegurar a tutela jurídica sobre a integridade 

dos sistemas informáticos, mas sim a proteção do bem da vida correspondente a cada uma das 

condutas ilícitas praticadas, conforme observa Marco Antonio Marques das Silva:  

[...] o bem da vida a ser preservado será o correspondente a cada uma das 

condutas ilícitas cometidas; somente apresenta-se um novo “modus  

operandi”, a conduta humana ilícita, seja comissiva ou omissiva, ajusta-se 

perfeitamente nos tipos penais originais, não sendo condição necessária à 

utilização de sistema informático para a consumação do delito. Se a prática 

delitiva for realizada com a utilização de sistema informático tal 

circunstância incidirá como qualificadora, agravantes específicas ou causa de 

aumento, como previsto nos crimes contra a honra, o patrimônio, a fé 

pública, a segurança nacional, entre outros.259 

Por sua vez, o Projeto do novo Código Penal, disciplinou os crimes cibernéticos 

próprios, ou seja, aqueles relacionados diretamente ao sistema informático, conforme destaca 

o autor encarregado do assunto no anteprojeto:  

[...] protege-se em linhas gerais a confidencialidade - os dados 

informáticos só estarão disponíveis para pessoas previamente autorizadas 

                                            
257 Oportuno destacar que encontra-se em tramitação no Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 2016/2015, que 

regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando 

de disposições investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis 

nºs 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013. (Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1514014>. Acesso em 18 jan. de 

2016)  
258 Já citado.  
259 Vide Anexo C. 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1514014
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pelo sistema informático; a integridade - a segurança de que o documento 

eletrônico e os dados informáticos não foram de qualquer forma 

manipulados, sendo no todo ou em parte destruídos ou corrompidos; e a 

disponibilidade - o funcionamento e o tratamento do sistema informático 

(armazenamento, recuperação, transmissão) devem ser efetivos.260 

A o Projeto também observou os parâmetros da Convenção de Budapeste261, de 

forma a adaptar a legislação brasileira com à realidade do cenário internacional em matéria de 

crimes praticados pelas redes virtuais e contra os sistemas informáticos. 

 Por fim, torna-se de imperiosa importância que a nova tipificação dos crimes 

informáticos seja recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro, de forma a atender aos 

anseios da sociedade da informação e suprir o vácuo legislativo existente no Código Penal de 

1940.262 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
260 Vide Anexo C. 
261 Vide tópico 4.3.1, do Capítulo IV.  
262 Nesse sentido, destacamos as novas figuras típicas contempladas no Título VI do Projeto de Lei nº 236/2012: 

[...] “Acesso indevido Art. 209. Acessar, indevidamente ou sem autorização, por qualquer meio, sistema 

informático protegido, expondo os dados informáticos a risco de divulgação ou de utilização indevida: Pena – 

prisão, de seis meses a um ano, ou multa. §1º Na mesma pena incorre quem, sem autorização ou indevidamente, 

produz, mantém, vende, obtém, importa, ou por qualquer outra forma distribui códigos de acesso, dados 

informáticos ou programas, destinados a produzir a ação descrita no caput deste artigo. §2º Aumenta-se a pena 

de um sexto a um terço se do acesso resulta prejuízo econômico. §3º Se do acesso resultar a obtenção de 

conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais e industriais, informações sigilosas assim 

definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo acessado: Pena – prisão, de um a dois anos. 

§4º Na hipótese do §3º, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver a divulgação, comercialização ou 

transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos, se o fato não constituir crime mais 

grave. §5º Se o crime é cometido contra a Administração Pública Direta ou Indireta, qualquer um dos Poderes da 

União, Estado, Distrito Federal ou Município, ou contra empresa concessionária ou permissionária de serviços 

públicos: Pena – prisão, de dois a quatro anos. §6º Somente se procede mediante representação, salvo nas 

hipóteses dos §§ 1º e 5º. Sabotagem informática Art. 210. Interferir de qualquer forma, indevidamente ou sem 

autorização, na funcionalidade de sistema informático ou de comunicação de dados informáticos, causando-lhe 

entrave, impedimento, interrupção ou perturbação grave, ainda que parcial: Pena – prisão, de um a dois anos. §1º 

Na mesma pena incorre quem, sem autorização ou indevidamente, produz, mantém, vende, obtém, importa ou 

por qualquer outra forma distribui códigos de acesso, dados informáticos ou programas, destinados a produzir a 

ação descrita no caput. §2º Se o crime é cometido contra a Administração Pública Direta ou Indireta, qualquer 

um dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal ou Município, ou contra empresa concessionária ou 

permissionária de serviços públicos: Pena – prisão, de dois a quatro anos.  Art. 211. Nos crimes previstos neste 

Título, somente se procede mediante queixa, exceto se a vítima for Administração Pública Direta ou Indireta, de 

qualquer um dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal ou Município, ou contra empresa concessionária ou 

permissionária de serviços públicos. [...]” (Vide Anexo C)  
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CAPÍTULO III 

 

(TÉCNICAS INVESTIGATIVAS, NOVAS TECNOLOGIAS E OS DESAFIOS DA 

SOCIEDADE DE RISCO) 

 

SUMÁRIO: 3.1. A expansão do Direito Penal e Processual Penal no Estado Democrático de 

Direito; 3.1.1. A ponderação de princípios constitucionais na sociedade da informação; 3.2. 

Um novo conceito de organização criminosa no ordenamento jurídico brasileiro; 3.2.1. O 

emprego das novas tecnologias no enfrentamento da criminalidade organizada; 3.2.2. O 

emprego das técnicas especiais de investigação na repressão à criminalidade contemporânea; 

3.2.3. A jurisprudência e as técnicas especiais de investigação; 3.3. A legislação de 

emergência frente aos novos riscos sociais; 3.3.1. A sociedade de risco; 3.3.2. O terrorismo e 

o Direito Penal do Inimigo; 3.4. O cenário contemporâneo europeu e americano na prevenção 

e repressão à criminalidade organizada; 3.4.1. Os Estados Unidos e o direito à privacidade 

(pós o atentado de 11 de setembro de 2001); 3.4.2. A França (L’état d’urgence est-il une 

mesure adaptée et une décision légitime?);  

 

3.1 A expansão do Direito Penal e Processual Penal no Estado Democrático 

de Direito 

A partir do início do Século XXI, podemos estabelecer um marco histórico, pós os 

diversos atentados terroristas em solo americano e europeu, de forma que o cenário 

contemporâneo permite-nos estabelecer não só um novo paradigma no aspecto político e 

social gerado pelo “Estado de Terror”, como também, uma nova dinâmica jurídica em matéria 

de repressão ao terrorismo e à criminalidade organizada.  

Nesse contexto, as agências de inteligência e os órgãos de repressão à 

criminalidade, definitivamente, passaram a ter um excepcional argumento perante as 

autoridades políticas e judiciais, no sentido de estabelecer uma nova dinâmica em matéria de 

novas tecnologias no combate ao crime.263 

                                            
263 Após os diversos atentados terroristas perpetrados simultaneamente na noite do dia 13/11/2015, na capital 

francesa, que resultou na morte de 130 pessoas e centenas de feridos, os líderes do G-20, passaram a discutir a 

premissa de um controle mais rigoroso contra os grupos terroristas, com um maior controle sobre a política 

migratória, o congelamento de ativos, como também, o aumento de poderes da inteligência para vasculhar as 

comunicações e o acesso a dados, conforme segue em reportagem veiculada pelo Jornal o Estado de São Paulo: 

“Aumentar controles é uma das opções que as 20 maiores economias do mundo podem oferecer para ajudar no 

esforço de combate ao terrorismo. Após os atentados em Paris, os países que participam do encontro de cúpula 

das 20 maiores economias, o G-20, debatem a possibilidade de reforçar fronteiras e endurecer a vigilância sobre 
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Por mais que se discuta e entenda que os atos de terrorismo não devem pautar uma 

reforma no sistema penal e processual de uma nação, ou mesmo, dos Blocos, sabemos que, 

inevitavelmente, os reflexos no cenário jurídico da Comunidade Europeia e dos Estados 

Unidos seriam inevitáveis. 

Por sua vez, o clamor social e midiático, acaba por interferir na própria 

consciência e ideologia do indivíduo em matéria de direitos e garantias. Diversas pesquisas 

demonstram que grande parte da população não se importa em relativizar a sua privacidade, 

diante da conveniência de uma sensação de maior segurança. 

No mês de novembro de 2015, logo após a onda de atentados terroristas, foram 

publicadas por dois importantes veículos da mídia francesa e norte-americana, pesquisas de 

opinião sobre a questão da relativização da privacidade em nome de uma maior segurança 

pública.  

 O jornal francês Le Figaro publicou uma reportagem sobre o pensamento da 

população francesa quanto às políticas sociais e criminais a serem adotadas pelo Estado 

francês.  

 Segundo demonstra a pesquisa, 84% dos franceses estariam dispostos a aceitar 

restrições à sua liberdade e à sua intimidade, diante de uma maior segurança pública. Nada 

menos que 74% dos entrevistados responderam que são favoráveis à prisão de suspeitos de 

crimes de terrorismo, além da perda da nacionalidade francesa daquelas pessoas que estejam 

envolvidas nessa prática criminosa. Por fim, 62% dos franceses dizem-se contrários à entrada 

de imigrantes no país.264 

                                                                                                                                        
dados que vão desde operações financeiras até a circulação da informação pela internet. [...] Outro debate trata 

do aumento dos controles sobre a circulação de informação. Há a argumentação de que “tecnologias digitais 

trazem um novo conjunto de desafios econômicos e regulatórios”. Originalmente, esse debate tinha foco 

econômico, já que os EUA tentam criar regulação mais dura contra ataques virtuais vindos da China, que têm 

empresas americanas como alvo. Agora, também ganha corpo o debate mais amplo sobre o controle de dados, 

como segurança virtual, regulação de conteúdo, fluxo de dados entre países e proteção de informações pessoais. 

Alguns países como a Grã-Bretanha já estão criando arcabouço para aumentar o poder das forças de inteligência 

para reter e utilizar dados sobre o uso de serviços de telecomunicações, incluindo a internet”. (Nakagawa, 

Fernando, O Estado de São Paulo, pub. 16 nov. 2015, Internacional, p. A12). 
264 Segundo a reportagem do jornal francês Le Figaro: Les Français prêts à restreindre leurs libertés pour plus de 

sécurité, publicada no dia 17 de novembro de 2015, a pelo jornalista Albert Zennou: “SONDAGE - Selon notre 

sondage Ifop pour Le Figaro et RTL, 84% des Français sont d'accord pour accepter davantage de contrôles. 

Une quasi unanimité. Après les attentats de vendredi, ce ne sont pas moins de 98 % des Français qui évaluent 

comme élevée la menace terroriste, selon notre sondage Ifop pour Le Figaro et RTL. Jamais depuis 1992, les 

menaces n'avaient atteint un tel niveau. A titre de comparaison, la menace avait été jugée élevée par 93 % des 

Français après Charlie Hebdo. Une différence qui peut s'expliquer par le type de victimes et le mode opératoire 

des terroristes. En s'en prenant à des anonymes, la France entière s'est sentie encore plus impliquée par les 

attentats. De la même manière, il n'existe pas de différence entre les zones rurales et zones urbaines. «C'est bien 
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Nessa mesma época, o jornal américa Washington Post, ao tratar sobre estratégias 

políticas sobre a repressão ao terrorismo e os poderes da Agência Nacional de Segurança 

americana (National Security Agency), publicou uma pesquisa de opinião em que 72% dos 

entrevistados concordam com medidas restritivas à privacidade em nome de uma maior 

eficácia nas medidas de combate ao terrorismo. Por seu turno, 25% deles afirmaram ser contra 

tais medidas invasivas.265  

Não podemos deixar de mencionar também, a imagem distorcida propagada pelos 

próprios meios de comunicação dentro desse cenário de “risco social”.  

Jesús-María Silva Sánchez anota a incontestável correlação estabelecida entre a 

sensação social de insegurança, diante do delito e a perigosa atuação dos meios de 

comunicação em propagar uma sensação de medo, conforme trecho a seguir transcrito: 

Estes, por um lado, da posição privilegiada que ostentam no seio da 

sociedade de informação e no seio de uma concepção do mundo como aldeia 

global, transmitem uma imagem da realidade, na qual o que está distante e o 

que está próximo têm uma presença quase idêntica na forma como o receptor 

recebe a mensagem. Isso dá lugar, algumas vezes, diretamente a percepções 

inexatas; e, em outras, pelo menos a uma sensação de impotência.266  

 

                                                                                                                                        
toute la France qui est ébranlée», reconnaît Jérôme Fourquet, directeur du pôle opinion de l'Ifop. (…) La 

gauche, qui s'est toujours montré inflexible sur la défense des libertés individuelles, a largement basculé vers 

une dimension plus sécuritaire. De ce point de vue, ces attentats marquent sans doute un virage idéologique. 

Ainsi, 84 % des personnes interrogées se disent prêtes à accepter davantage de contrôles et une certaine 

limitation de leurs libertés pour mieux garantir la sécurité. Même à gauche, 65 % du Front de gauche et 87 % 

du PS souscrivent à cette idée. Corollaire des paroles martiales de François Hollande et Manuel Valls sur la 

France qui est désormais entrée en guerre, 59 % des Français approuvent ces déclarations et les conséquences 

que cela implique. Cette adhésion a une très forte conséquence sur les toutes les mesures envisagées par le 

gouvernement. «Désormais, les Français adhèrent non seulement à la rhétorique de la guerre, Valls avait déjà 

parlé de guerre en janvier dernier, mais également aux décisions entraînant une restriction des libertés 

publiques», affirme Jérôme Fourquet”. (Disponível em: <http://www.lefigaro.fr/politique/2015/11/17/01002-

20151117ARTFIG00272-les-francais-prets-a-restreindre-leurs-libertes-pour-plus-de-securite.php>. Acesso em 

22 nov. de 2015). 
265 Nesse sentido, segue trecho reportagem publicada pelo jornal norte-americano, Washington Post, em 

novembro de 2015, após os atentados à capital francesa, (After Paris, US political shift on privacy vs. Security): 

“[…] At the same time, a Washington Post poll conducted after the Paris attacks showed a jump in the 

percentage of voters favoring investigating terrorist threats over protecting personal privacy: 72 percent said the 

government should investigate threats even at the cost of personal privacy, and 25 percent said the government 

shouldn’t intrude on personal privacy, even if that limits its investigatory abilities. […]”. (Disponível em: 

<https://www.washingtonpost.com/politics/federal_government/after-paris-us-political-shift-on-privacy-vs-

security/2015/11/28/66011d94-95b0-11e5-befa-99ceebcbb272_story.html>. Acesso em: 30 nov. de2015). 
266 A expansão do Direito Penal, p. 48. 

http://www.lefigaro.fr/politique/2015/11/17/01002-20151117ARTFIG00272-les-francais-prets-a-restreindre-leurs-libertes-pour-plus-de-securite.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2015/11/17/01002-20151117ARTFIG00272-les-francais-prets-a-restreindre-leurs-libertes-pour-plus-de-securite.php
https://www.washingtonpost.com/politics/federal_government/after-paris-us-political-shift-on-privacy-vs-security/2015/11/28/66011d94-95b0-11e5-befa-99ceebcbb272_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/federal_government/after-paris-us-political-shift-on-privacy-vs-security/2015/11/28/66011d94-95b0-11e5-befa-99ceebcbb272_story.html
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Complementa o autor espanhol que “em certas ocasiões as próprias instituições 

públicas de repressão da criminalidade transmitem imagens oblíquas da realidade, que 

contribuem para a sensação de insegurança”.267  

Diante desse paradoxo, a estabilidade do ordenamento jurídico acaba por ceder a 

doutrinas emergenciais, muitas vezes, amparadas em um discurso de uma “nova ordem”, 

cujos reflexos históricos demonstram um preocupante cenário na excessiva relativização de 

direitos e garantias fundamentais.  

Diante dessa constatação, anota Silva Sánchez:  

Ao questionar-se essa demanda, nem sequer importa que seja preciso 

modificar as garantias clássicas do Estado de Direito: ao contrário, elas se 

veem às vezes tachadas de excessivamente “rígidas” e se apregoa sua 

“flexibilização”.268  

Nesse cenário de medo e insegurança, torna-se crescente no meio social a 

necessidade de insurgência do Estado, em particular, através do Direito Penal e Processual 

Penal, como meio de oferecer uma resposta à angústia derivada da crescente onda de 

criminalidade, em especial aquela de natureza difusa e coletiva.269   

Desse modo, não há como negar a importância de um equilíbrio entre os direitos 

fundamentais, sob duas premissas; a primeira sob uma concepção limitadora (negativa), ou 

seja, a obrigação do Estado ao dever de respeito à proteção do indivíduo contra exposições 

indevidas e restrições à liberdades individuais. Já a segunda premissa, parte sob um enfoque 

positivo, ou seja, na garantia da atuação do Estado na preservação dos direitos fundamentais 

da coletividade. 

Partimos assim do pressuposto que os direitos e garantias individuais não estão 

isentos de discussão. Conforme aponta Winfried Hassemer, “A constituição não é nenhum 

monumento, mas um corpo que vive [...]”. O ordenamento jurídico, na sociedade da 

informação, está sujeito a constantes adaptações, e complementa o citado autor: “ele se 

modifica com o todo da Constituição e também com os entornos e o clima no qual ele se 

encontra.”270 

                                            
267 Idem, p. 49. 
268 A expansão do Direito Penal, p. 51. 
269  Manuel Cancio Meliá discorre sobre os fenômenos expansivos e o direito penal simbólico como uma das 

características principais da política criminal praticada nos últimos anos. (in Direito Penal do Inimigo: noções e 

críticas, p. 75-81. 
270 Direito Penal libertário, p. 25. 
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3.1.1. A ponderação de princípios constitucionais na sociedade da informação 

 

Como ponto de partida ao se estabelecer um estudo sobre os princípios 

fundamentais271, sob a concepção da dignidade da pessoa humana, em um Estado 

Democrático de Direito, torna-se inevitável uma análise multidisciplinar da disciplina. 

Ao nos limitarmos somente a uma concepção jurídica, inevitavelmente, 

recairíamos no erro de gerações passadas272, obscurecendo a essência dos institutos correlatos 

à matéria ora abordada, desnaturando-se a formulação de pressupostos amparados na própria 

evolução da sociedade, cujos anseios caminham em busca de um ambiente pacífico, justo, 

equilibrado e harmônico.   

 Diante dessas premissas, torna-se imperiosa uma análise da disciplina direitos e 

garantias fundamentais, sob as mais variadas concepções científicas. Conforme aponta Robert 

Alexy, [...] “é possível formular teorias das mais variadas espécies. Há teorias históricas que 

explicam o desenvolvimento dos direitos fundamentais, teorias filosóficas, que empenham-se 

em esclarecer seus fundamentos, e teorias sociológicas, que relatam a respeito da função dos 

direitos fundamentais no sistema social”.273 

   Nesse sentido, conforme aponta o citado autor, torna-se difícil estabelecer uma 

única disciplina no âmbito das ciências humanas para estabelecer as premissas sobre as 

contribuições e discussões acerca dos direitos fundamentais, uma vez que devemos utilizar de 

um paralelismo com as demais teorias sobre a matéria no âmbito da interpretação comparada.    

E complementa Robert Alexy: “Difícil haver uma disciplina no âmbito das ciências humanas 

                                            
271 Etimologicamente o termo (do latim pricipium) encerra a ideia do começo, origem das coisas. A noção de 

princípio, ainda que fora do âmbito da ciência jurídica, sempre se relaciona a verdades fundamentais e 

orientações de caráter geral. Miguel Reale, sob uma concepção jurídica normativa, delimita o significado do 

termo princípio da seguinte forma: Princípios são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e 

orientam a compreensão do ordenamento jurídico, a aplicação e integração ou mesmo para a elaboração de novas 

normas. São verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou 

por terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como 

pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis271 [...]. (REALE, Miguel. Lições Preliminares 

de Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p 37). 
272 Ao analisar o princípio da dignidade da pessoa humana sob a ótica constitucional da República Portuguesa, 

José Joaquim Gomes Canotilho resgata acontecimentos do passado para demonstrar a importância do 

reconhecimento do indivíduo perante o Estado, e diz que Perante as experiências históricas da aniquilação do 

ser humano (inquisição, escravatura, nazismo, stalinismo, polpotismo, genocídios étnicos) a dignidade da 

pessoa humana como base da República significa, sem transcendências ou metafísicas, o reconhecimento do 

homo noumenon, ou seja, do indivíduo como limite e fundamento do domínio político da República. Neste 

sentido, a República é uma organização política que serve ao homem, não é o homem que serve os aparelhos 

político-organizatórios. [...]. A pessoa ao serviço da qual está a República também pode cooperar na República, 

na medida em que a pessoa é alguém que pode assumir a condição de cidadão, ou seja, um membro normal e 

plenamente cooperante ao longo da sua vida. (Canotilho, op. cit. p. 221) 
273 Alexy, Robert; Teoria dos Direitos Fundamentais, pag. 31. 
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que, a partir de sua perspectiva e com seus métodos, não esteja em condições de contribuir 

com a discussão acerca dos direitos fundamentais”274. 

 

   Jesus-Maria Silva Sánchez, ao ponderar sobre a dificuldade de se estabelecer, na 

prática, um equilíbrio na questão da eficiência e garantias, observa que: [...] é difícil 

determinar o custo ou o benefício derivado do sacrifício ou da salvaguarda da liberdade, 

integridade física, da dignidade, da segurança [...]. Assim, segundo ele, deve-se analisar se o 

cálculo de eficiência é suficientemente amplo para amparar todos os princípios.275  

E complementa, o citado autor: 

Decidir sobre isso é especialmente importante quando se fala de 

incompatibilidade entre utilitarismo e filosofia individualista, assinalando 

que, para aquele, o sacrifício dos direitos individuais de uma minoria seria 

perfeitamente justificado pelo bem-estar da maioria. Resta saber se isso é 

consubstancial à noção de eficiência ou se, ao contrário, é possível atribuir 

um valor tão alto aos direitos individuais, no cálculo de custo/benefício, a 

ponto de concluirmos que seu sacrifício é ineficiente porque os custos da 

decisão superam as vantagens por ela reportadas.276 

 

 Nesse sentido, se por um lado devemos buscar um equilíbrio entre as intocáveis 

garantias do devido processo legal, por outro, temos que observar a necessidade de se 

estabelecer uma proteção positiva pelo Estado, para garantia de proteção a outros direitos 

fundamentais.  

   Torna-se oportuna a concepção desenvolvida por Robert Alexy em matéria de 

“colisão” entre direitos individuais fundamentais, em especial no momento em que entram em 

rota de colisão, conforme trecho a seguir transcrito: 

Se o princípio absoluto garante direitos individuais, a ausência de limites 

desse princípio levaria à seguinte situação contraditória: em caso de colisão, 

os direitos de cada indivíduo, fundamentados pelo princípio absoluto, teriam 

que ceder em favor dos direitos de todos os indivíduos, também 

fundamentados pelo princípio absoluto. Diante disso, ou os princípios 

absolutos não são compatíveis com direitos individuais, ou os direitos 

individuais que sejam fundamentados pelos princípios absolutos não podem 

ser garantidos a mais de um sujeito de direito277. 

 

                                            
274 Ibidem. 
275 Jesús-María Silva Sánchez. Eficiência e Direito Penal, coleção de estudos de Direito Penal, vol. 11. São 

Paulo: Ed. Manole, 2004, p. 58. 
276 Idem, Ibidem, p. 58-59. 
277 Op. cit., pag. 111. 
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 Inegavelmente, a simultaneidade dessas premissas torna-se um desafio ao 

legislador e uma imposição ao julgador ao interpretar o “aparente conflito” no caso concreto.  

Zygmunt Bauman aponta que após as conquistas vitoriosas obtidas pela 

“liberdade negativa”, o poder político acabou por reduzir sua “terrível e ameaçadora potência 

opressiva”, mas, indubitavelmente, perdeu boa parte de sua “potência capacitadora”. Nesse 

sentido, o citado autor estabelece a seguinte premissa: “A verdadeira libertação requer hoje 

mais, e não menos, da esfera pública e do poder público”.278 

   Torna-se assim imperiosa a “ponderação” o “reequilíbrio” doa princípios que 

norteiam o Estado de Direito, de forma a atender as exigências de defesa da sociedade e uma 

administração eficaz da justiça. Por outro lado, a proteção aos direitos e garantias 

fundamentais das pessoas, jamais devem ser eliminados, em cada caso concreto, devemos 

primar pela sua máxima realização possível, sob a equação constante do principio da 

proporcionalidade.  

   A teoria da proporcionalidade é o instrumento através do qual se operacionaliza o 

método da ponderação entre os princípios, de modo a solucionar aparentes colisões entre eles. 

Atualmente, o princípio da proporcionalidade ocupa uma posição de supremacia no Direito 

Constitucional, sob uma concepção interpretativa dos direitos e garantias fundamentais.  

     De modo que, em nas situações de déficit legislativo, ou mesmo diante do 

conflito do ordenamento jurídico, deve ser utilizado como parâmetro a ser observado. 

   Conforme aponta Marco Antonio Marques da Silva, a própria Constituição 

Federal de 1988, ao dispor sobre os crimes hediondos e equiparados, entre os direitos e 

garantias fundamentais, disciplina um tratamento diferenciado a esta gama de modalidades 

criminosas, em detrimento aos crimes médios e de menor potencial ofensivo.279   

   Desse modo, o próprio legislador originário pretendeu que a legislação 

infraconstitucional estabelecesse parâmetros diferenciados para os crimes de maior gravidade, 

como por exemplo, no emprego das modernas técnicas invasivas de investigação. 

Indubitavelmente, acabam por acarretar uma maior limitação das liberdades individuais. 

    Atualmente, encontra-se superada a fase de uma interpretação restritiva aos 

princípios fundamentais, pelo menos somente sob essa concepção. As nações 

verdadeiramente democráticas e liberais acabam por adotar um sistema aberto na 

interpretação do ordenamento jurídico, no qual é possibilitada a coexistência de normas e 

                                            
278 Zygmunt Bauman. Modernidade Líquida, Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2001, p. 62. 
279 in José de Faria Costa; Marco Antonio Marques da Silva, op. cit., p. 94. 
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princípios jurídicos. O sistema é dinâmico e, consequentemente, mutável, posto que 

modificável é a sua base de sustentação, quais sejam, as relações sociais.280  

   Nesse sentido, insere-se a importância dos princípios constitucionais, em especial, 

àqueles elencados, explícita ou implicitamente, na Constituição Federal de 1988, atuando 

como verdadeiros vértices axiológicos do ordenamento jurídico. Estes são considerados como 

verdadeiros alicerces de todo o ordenamento, permitindo uma constante evolução 

interpretativa e desempenhando a função de dar fundamento material e formal ao Direito 

Penal e Processual Penal.  

 

3.2. Um novo conceito de organização criminosa no ordenamento jurídico 

brasileiro 

No ano de 2009, foi defendido em dissertação de Mestrado, sob o tema: O 

tratamento jurídico penal do crime organizado, um estudo evolutivo e comparado sobre o 

cenário jurídico das organizações criminosas, em obra posteriormente publicada.281 

                                            
280 Nesse sentido, oportuna a menção a  Miguel Reale Junior: Não há direito sem interpretação, como se sabe, 

desde que foi revelado o círculo vicioso que se oculta na velha parêmia interpretativo cessat in claris, visto 

como a afirmação de clareza já é o resultado de um ato hermenêutico. O que subsiste, no caso, é a advertência de 

que o intérprete não deve forçar ou desviar o sentido de uma regra jurídica, quando este é manifesto. O que é 

importante, todavia, é salientar a essencialidade do momento hermenêutico, quando a doutrina constitui os 

“modelos dogmáticos”, cuja função é de dizer o que os “modelos jurídicos prescritivos” significam. Não basta, 

com efeito, demonstrar que cada momento da vida jurídica corresponde a uma estrutura complexa, onde 

diferentes elementos se relacionam ou se contrapõem numa “totalidade de sentido”, pois é preciso, também, 

demonstrar-se a qualidade hermenêutica dessa estrutura. [...[ Por essas razões é possível dizer que, desde a 

análise dos princípios transcendentais da ordem jurídica até a empírica interpretação de suas normas particulares, 

a vida do direito se desdobra mediante suas estruturas e modelos, cuja natureza e níveis são diversos, mas todos 

interligados pelo comum propósito de uma objetiva conexão entre meios e fins, ou seja, entre a realidade e a 

idéia de justiça. (Miguel Reale Junior, Teoria Tridimensional do Direito, p. 113-114). 
281 O presente trabalho dedicou-se ao estudo da evolução do crime organizado no cenário nacional e 

internacional e seus principais reflexos no nosso País, amparado não só na legislação brasileira e comparada, na 

casuística, como também na indubitável relevância dos tratados e convenções pertinentes à matéria. A legislação 

Pátria não contempla a figura típica da organização criminosa, contudo, o ordenamento jurídico brasileiro 

consolidou-a em diversas leis que disciplinam direta ou indiretamente o crime organizado.  Por ser de relevante 

importância, merece destaque a recepção pelo ordenamento jurídico brasileiro da Convenção de Palermo, 

(Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional), a qual adotou uma definição para a 

organização criminosa transnacional. No transcorrer desse estudo, será realizada uma análise comparativa entre 

às diversas organizações, associações, quadrilhas, “máfias” e outros grupos identificados no cenário mundial, 

com evidência à criminalidade organizada brasileira. Convém ressaltar que cada um dos grupos criminosos 

possui características próprias, levando-se em conta sua constituição e peculiaridades no modus operandi; dessa 

forma, torna-se impossível traçar um perfil hermético sobre cada um deles. O objetivo do presente estudo não se 

dirige à busca de uma definição típica do que seria organização criminosa, mas sim demonstrar suas principais 

características no cenário contemporâneo, com base no histórico, na evolução e nas próprias condutas praticadas 

por esses grupos.  Não se pode desconsiderar a seriedade da matéria, diante dos reflexos das ações praticadas 

pelas organizações criminosas transnacionais, bem como à aplicação da Lei Penal, uma vez que muitos atuam, 

simultaneamente, em diferentes países. Conforme trabalho defendido e posteriormente publicado, no curso de 
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Naquela época, o debate e as divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre o 

tema já eram latentes, diante do cenário globalizado, aliado ao alto grau de sofisticação das 

organizações criminosas.   

Além de uma abordagem cronológica da legislação brasileira sobre o tratamento 

legal das figuras típicas praticadas em concurso necessário282, procuramos analisar a 

problemática de estabelecer-se um conceito sobre “organização criminosa”. 

Nessa esteira, abordamos as diversas proposições legislativas283, a recepção de 

tratados e convenções284, a dificuldade dos tribunais superiores em estabelecer um consenso 

sobre o tema285, bem como, as diversas tentativas prematuras, de inserir no cenário jurídico 

um procedimento sui generis na prevenção e à repressão às ações praticadas pelo crime 

organizado286. 

                                                                                                                                        
Mestrado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação do Professor Dirceu de Mello. (Luiz 

Roberto Ungaretti de Godoy. Crime organizado e seu tratamento Jurídico Penal, 218p.) 
282 Ibidem, p. 23 a 44. 
283 Ibidem, p. 53 a 62.  
284 O artigo 2, da Convenção de Palermo, inaugurou no ordenamento jurídico pátrio, o conceito de “organização 

criminosa transnacional”, conforme precedentes jurisprudenciais e doutrinários, à época da promulgação da nova 

Lei  do Crime Organizado, (Lei n.12.850/2013), conforme trecho a seguir transcrito: Com a recepção da 

Convenção de Palermo, pelo Decreto 5.015/2004, houve uma considerável inovação no ordenamento jurídico, no 

que diz respeito aos crimes praticados por organização criminosa transnacional, uma vez que, finalmente o 

sistema jurídico brasileiro adotava um conceito para o referido grupo. Contudo, mesmo com a vigência do 

referido instrumento internacional, ainda há dúvidas sobre a sua eficácia e âmbito de aplicação, tendo em vista 

que a ausência de um conceito para crime organizado, ou mesmo, a ausência de uma definição típica para a 

referida figura, atingiria alguns princípios consagrados pela Constituição Federal de 1988, tal como o da 

legalidade e taxatividade. (Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, op. cit., p. 150) 
285 Conforme decisão unânime da Quinta Turma do STJ, sob relatoria da Ministra Jane Silva, ao julgar Habeas 

Corpus impetrado em benefício de integrantes de organização criminosa investigada pela Polícia Federal, 

(Operação Anaconda) ficou decidido que:  “[...] E, contrariamente ao que defende a Impetrante, penso que a 

discussão acerca da existência ou não de definição do que seja organização criminosa já foi inteiramente 

superada com a adesão do Brasil à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 

(Nova York, 15 de novembro de 2000), por meio do Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004, o qual, 

considerando que o Congresso Nacional havia aprovado, por meio do Decreto Legislativo n° 231, de 29 de maio 

de 2003, o texto da mencionada convenção, estabeleceu, em seu artigo 1°, que esta “será executada e cumprida 

tão inteiramente como nela se contém”. Dentre outros objetivos, a convenção pretende a criminalização, nos 

Estados signatários, da participação em um grupo criminoso organizado, da lavagem do produto do crime, da 

corrupção e da obstrução à justiça, e, de sorte a uniformizar a terminologia, definiu, em seu artigo 2º, que grupo 

criminoso organizado é: Grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando 

concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente 

convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício 

material [...]”. (HC 63716/SP, j. 28.11.2007, publ. DJ 17/12/2007, p. 237). 
286 Ibidem, p. 78-83. 
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Na conclusão do trabalho opinamos que a criação do tipo penal, “organização 

criminosa” dificultaria a própria tipificação da conduta, tendo em vista o dinamismo da 

atividade e alternância de conceitos em matéria de crime organizado.287  

Apesar dos poucos anos da conclusão e publicação do referido trabalho de 

Mestrado, diante da incessante atividade legiferante brasileira, invariavelmente, respaldada 

em questões políticas e apelos sociais e midiáticos, foram promulgados dois novos diplomas 

legais relacionados ao tema crime organizado.  

Inicialmente, foi promulgada a Lei nº 12.694/2012, que, entre outras providências, 

dispôs sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes 

praticados por organizações criminosas. Em seu artigo 2º, acabou por conceituar organização 

criminosa.288 

Já no ano seguinte, foi promulgada a Lei nº 12.850/2013, que acabou por definir 

organização criminosa e dispor sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, 

infrações penais correlatas e o procedimento criminal”, além de alterar dispositivos do Código 

Penal e revogar a Lei nº 9.034/1995.289 

Curioso apontar, que o legislador ao definir novamente organização criminosa na 

Lei nº. 12.850/2013, inovou a redação da norma conceitual, abstendo-se da derrogação do 

artigo 2º, da Lei 12.964/2012, conforme redação do dispositivo legal, abaixo transcrita:  

 

Art. 1o  [...]. 

§ 1o  Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 

pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, 

ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas 

                                            
287 Por fim, concluímos o trabalho da seguinte forma: Sugere-se assim, juntamente com a necessária reforma do 

Código Penal, a inserção de causas de aumento específicas, disciplinadas na Parte Geral do próprio Código, 

como uma forma qualificada de “concurso de pessoas”, em que sejam disciplinadas, naquele “grupo” associado, 

de forma estável e permanente, as principais características da criminalidade organizada, como por exemplo, o 

número elevado de agentes, a corrupção, a violência, a participação de agentes públicos, a vantagem material e 

econômica, a transnacionalidade, entre outras a serem expressamente previstas. Isso deverá ocorrer para que o 

aplicador da lei possa, com os elementos fáticos apresentados, classificar a conduta estudada, conforme as 

características “legais” pertinentes a cada caso concreto. (Ibidem, op. cit. p. 150-151) 
288 Lei nº. 12.964, de 24 de julho de 2012: “Art. 2o. Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa 

a associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a 

prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter 

transnacional”.   
289 Lei nº. 12.850, de 02 de agosto de 2013.  
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penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter 

transnacional.290 

Notamos assim, em tese, uma divergência entre dois dispositivos legais válidos e 

eficazes que disciplinam sobre o mesmo assunto. Na atual Lei das organizações criminosas 

(Lei nº. 12.850/2013) o dispositivo prevê a associação de pelo menos quatro pessoas (não 

três). Já a pena para classificar o crime praticado por organização criminosa deve ser superior 

a quatro anos, não igual ou superior a quatro, conforme disciplinou o referido artigo 2º, da Lei 

12.694/2012.  

 

Não podemos deixar de destacar que a nova Lei do Crime Organizado se aplica 

também às infrações penais (crimes ou contravenções), previstos em tratado ou convenção 

internacional, desde que iniciada a execução no País, e que o resultado ocorra, ou mesmo, 

devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente.291 

 

Apesar das incongruências acima mencionadas, oportuna a menção ao inciso II, § 

2o, do artigo 1º, que estendeu os efeitos da Lei nº 12.850/2013: “[...] às organizações 

terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas de direito internacional, por foro 

do qual o Brasil faça parte, cujos atos de suporte ao terrorismo, bem como os atos 

preparatórios ou de execução de atos terroristas, ocorram ou possam ocorrer em território 

nacional”.292 

Traçadas as premissas básicas com relação ao novo conceito legal de organização 

criminosa, no próximo tópico analisaremos o emprego das técnicas especiais de investigação 

na repressão à criminalidade contemporânea, sob o enfoque do equilíbrio entre a eficiência, a 

eficácia e a efetividade. Esses pressupostos devem assegurar de um lado, a aplicação das 

garantias fundamentais do devido processo legal, e de outro, a atuação positiva dos órgãos 

encarregados da persecução penal na repressão à criminalidade.  

                                            
290 Ibidem. 
291 Ibidem.  
292 Nesse ponto, oportuno destacar que apesar da previsão da organização terrorista internacional no texto da Lei 

nº. 12.850/2013, não há consenso na doutrina sobre a existência ou não de uma figura típica que contemple “atos 

de terrorismo”, diante da não recepção pela Constituição Federal de 1988, da Lei de Segurança Nacional (Lei nº. 

7.170/1983). No mês de agosto de 2015, foi aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 

nº. 2.016/2015, de iniciativa do Poder Executivo, que tipifica o crime de terrorismo com pena de reclusão de 12 a 

30 anos em regime fechado, sem prejuízo de outras infrações decorrentes desse crime. A matéria foi enviada ao 

Senado Federal e aguarda votação pelo Plenário. (Disponível em: 

<http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/resultadoPesquisa?tipoproposicao=PL+-

+Projeto+de+Lei&data=30%2F12%2F2015&page=false&numero=2016&ano=2015&btnPesquisar.x=0&btnPes

quisar.y=0&btnPesquisar=OK>. Acesso em 23 jan. de 2016).  

http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/resultadoPesquisa?tipoproposicao=PL+-+Projeto+de+Lei&data=30%2F12%2F2015&page=false&numero=2016&ano=2015&btnPesquisar.x=0&btnPesquisar.y=0&btnPesquisar=OK
http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/resultadoPesquisa?tipoproposicao=PL+-+Projeto+de+Lei&data=30%2F12%2F2015&page=false&numero=2016&ano=2015&btnPesquisar.x=0&btnPesquisar.y=0&btnPesquisar=OK
http://www.camara.leg.br/buscaProposicoesWeb/resultadoPesquisa?tipoproposicao=PL+-+Projeto+de+Lei&data=30%2F12%2F2015&page=false&numero=2016&ano=2015&btnPesquisar.x=0&btnPesquisar.y=0&btnPesquisar=OK
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3.2.1 O emprego das novas tecnologias no enfrentamento à criminalidade 

organizada 

Na década de 70, Manoel Pedro Pimentel já tratava do avanço da 

macrocriminalidade. Ao traçar o panorama da época, apontou em seus estudos a respeito do 

Direito Penal Econômico, diversos fatores que fomentam a nova criminalidade, distintas 

daqueles aplicados à criminalidade clássica: 

 

A criminalidade refinada, técnica hábil, se desenvolveu paralelamente com o 

aumento da complexidade da vida moderna, especialmente no campo da 

economia. Disfarçada aqui, em grupo de homens de negócios, ali em 

empresas de vulto, acolá em sociedade comercial, a criminalidade prosperou 

largamente; impunemente, valendo-se das falhas da legislação, das 

deficiências do sistema, da corrupção, da pressão política, da exploração das 

mais diversas formas de prestígio social.293 

 

Entretanto, torna-se evidente que, em função do período de sua elaboração, ou 

seja, na primeira metade do Século passado, o Código Penal e o de Processo Penal Brasileiro, 

respectivamente, não tipificaram condutas ligadas à criminalidade digital, como também, não 

poderiam prever mecanismos legais para reprimir as novas modalidades criminosas, além é 

claro, do aperfeiçoamento da dinâmica de atuação da criminalidade moderna.  

Marco Antonio Marques da Silva destaca que os avanços tecnológicos 

propiciados pela globalização demandam uma nova concepção jurídica em matéria de 

repressão à criminalidade econômica, conforme trecho a seguir em destaque:  

Os impactos destas ideias no mundo globalizado são objeto de estudo para 

encontrar formulas harmônicas para o combate e prevenção da criminalidade 

econômica, no âmbito dos Estados, bem como, nas suas relações 

internacionais, tendo em vista que o fator econômico é a base destas 

relações, que se utilizam de todo avanço tecnológico, impedindo, com isto 

que se utilizem dos instrumentos do direito penal clássico, para enfrentar 

estes problemas294. 

Na linha do pensamento do referido autor, o cenário contemporâneo exige uma 

postura proativa do Estado, não só na capacitação técnica dos profissionais que atuam na 

                                            
293 Direito Penal Econômico, p. 04-05. 
294 Idem, p. 402. 
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prevenção e repressão a moderna criminalidade, mas principalmente, na instrumentalização 

jurídica de meios hábeis e compatíveis na busca de uma investigação eficiente.  

Assim, a velocidade e a eficiência do fluxo informacional e comunicacional 

tornam-se fortes aliados das redes criminosas que, inevitavelmente, aproveitam-se das brechas 

e entraves jurídicos de uma legislação lacônica e ineficiente, devido à própria ausência de 

aparatos estatais de combate criminalidade moderna.  

 Desse modo, os órgãos estatais necessitam não só de uma constante evolução nas 

técnicas de investigação, mas também de uma legislação rígida e segura que permita uma 

atuação eficiente na função básica e primordial dos órgãos de prevenção e repressão na sua 

atividade fim, ou seja, a elucidação das práticas criminosas. 

E hoje, indubitavelmente, o monitoramento de sinais, torna-se uma das principais 

ferramentas de investigação e colheita de provas, dentro do aparato estatal de prevenção e 

repressão à criminalidade, em especial aquelas que se utilizam das redes eletrônicas de 

comunicação e informação.    

Benjamim Rodrigues observa em sua obra a atual ineficácia dos meios de colheita 

de provas diante das novas tecnologias comunicacionais e informacionais, uma vez que elas 

não só refletem sobre os crimes praticados pela Internet, como também, recaem sobre a 

própria atuação daqueles criminosos, que se utilizam das redes de comunicação digitais para a 

realização do modus operandi, conforme trecho a seguir em destaque:  

Tal perspectiva não exclui a reserva à imagem, à honra, à vida privada e à 

intimidade, uma vez que os referidos princípios e normas fundamentais, muitas vezes, acabam 

por ceder, diante de outros valores tão ou mais importantes. Em casos excepcionais, desde que 

amparado pela adequação, necessidade, proibição do excesso e proporcionalidade, justificam-

se limitações ou restrições, de modo a garantir a segurança nacional ou pública e bem estar 

econômico. 

Por seu turno, o Estado deve sim, buscar mecanismos constantes que 

acompanhem a evolução tecnológica, primar pela profissionalização, com a busca pela 

constante capacitação do investigador, além de fortalecer os setores de inteligência (colheita e 

análise de informação)295. 

                                            
295 Lei nº. 9.883, de 7 de dezembro de 1999: “Art. 1º [...] § 2º. Para os efeitos de aplicação desta Lei, entende-se 

como inteligência a atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do 
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 Nessa esteira, frente ao crescimento exponencial da cibercriminalidade, 

Benjamim Silva Rodrigues, aponta a necessidade de investimento nos órgãos de polícia 

judiciária, devendo-se, assim, investir no policial especializado, sob pena de ineficácia da 

política de prevenção e repressão à criminalidade informático-digital ser uma miragem, com 

graves consequências para as sociedades modernas.296 

 Devem ser concedidos os mais modernos meios tecnológicos informáticos de 

investigação. E complementa o autor, [...] a precipitação e vertigens inovadoras da 

tecnologia impõem a necessidade dos investigadores criminais estarem continuamente a 

munir-se de novas tecnologias e estudar novos métodos de investigação.297 

 Nesse sentido o Poder Público deve concientizar-se que, enquanto não forem 

adotadas medidas político institucionais de prevenção e repressão à criminalidade, 

condizentes com a nova dinâmica tecnológica empregada nas estratégias e ações da 

criminalidade moderna, o resultado será inócuo. 

 A criminalidade organizada é a criminalidade da era global, mas, mais do que 

isso, a criminalidade dos nossos dias, é uma criminalidade informativo-comunicacionalmente 

globalizada.298  

Diante dos novos desafios impostos pelo avançado fluxo tecnológico 

comunicacional e informacional das redes digitais, rapidamente apropriado e utilizado pelo 

crime organizado, surgem obstáculos quase que instransponíveis à investigação criminal.  

Essa busca pela instrumentalização do Estado com modernas técnicas de  

investigação não significa a supressão ao texto constitucional, mas sim uma interpretação 

evolutiva do ordenamento jurídico, diante dos novos desafios impostos pela moderna 

criminalidade, em busca de um equilíbrio constante não de armas, mas sim de justiça e paz.  

O Estado a adotar instrumentos fora do amparo do ordenamento jurídico, sob o 

subterfúgio de utilizar os mesmos mecanismos utilizados pela criminalidade organizada para 

                                                                                                                                        
território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação 

governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado." 
296 Benjamim Silva Rodrigues. Direito Penal Parte Especial. Tomo I. Direito Penal Informático – Digital: 

contributo para a fundamentação da sua autonomia dogmática e científica à luz do novo paradigma de 

investigação criminal a ciência forense digital e prova digital, p. 161-162. 
297 Ibid, Idem, mesma pag.  
298 Conforme aponta Benjamim Silva Rodrigues a criminalidade da era digital “é Fruto da criação de grandes 

espaços econômicos sem fronteiras, com livre circulação de mercadorias e pessoas – máxime, no seio do 
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seu efetivo combate, acaba por colocar em risco a própria credibilidade e confiança da 

sociedade nas instituições públicas e na integridade do ordenamento jurídico.299 

 

3.2.2. O emprego das técnicas especiais de investigação na repressão a 

criminalidade contemporânea  

 É válido destacar a opinião de Winfried Hassemer, ao analisar o cenário europeu 

com relação aos novos instrumentos de investigação. Segundo esse autor alemão, as últimas 

reformas do processo penal, têm-se concentrado na fase de investigação, isto é, naquela parte 

do processo em que se trata dos instrumentos de controlo.300  

Trata-se segundo HASSEMER, das situações relativas “à observação policial, à 

busca através de cruzamento de dados pessoais, às escutas telefônicas, às escutas secretas em 

habitações, às informações de serviços secretos para a polícia, aos agentes infiltrados, que são 

os modernos instrumentos de investigação no processo penal”.301  

Algumas dessas técnicas especiais de investigação discriminadas por Hassemer, já 

eram contempladas pela revogada Lei do Crime Organizado (Lei nº 9.034/1995), apesar da 

ausência de regulamentação.302 Porém, outros instrumentos, como a ação controlada, 

colaboração premiada, e a cooperação internacional, foram agregados ao ordenamento 

jurídico brasileiro pela nova Lei que trata sobre a matéria (Lei nº 12.850/2013)303. 

                                                                                                                                        
mercado europeu da União Europeia – desabrocham e “florescem” as novas formas de criminalidade organizada, 

economicamente poderosa e internacionalizada”. (op. cit., p. 532). 
299 Winfried Hassemer comenta em sua obra que não existe “igualdade de armas entre a criminalidade e o Estado 

que combate a criminalidade.” Direito Penal libertário, p. 145. 
300 Hassemer, Winfried. Processo Penal e Direitos Fundamentais, in: Palma, Maria Fernanda, (Coord), Jornadas 

de Direito Processual Penal e Direitos Fundamentais, p. 21 e 22.  
301 Ibidem. 
302 Até a revogação da antiga Lei do Crime Organizado (Lei nº. 9.034/1995), nos termos do artigo 26 da Lei nº. 

12.850/2013, discutia-se na doutrina e jurisprudência a validade, e, em algumas hipóteses, a própria 

constitucionalidade dos instrumentos de investigação nela previstos, diante da ausência de regulamentação e 

ofensa a princípios constitucionais. (Luiz Roberto Ungaretti Godoy, op. cit.)   
303 Lei nº. 12.850 de 02 de agosto de 2013: “Artigo 3º. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, 

sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: I - colaboração premiada; II 

- captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; III - ação controlada; IV - acesso a 

registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou 

privados e a informações eleitorais ou comerciais; V - interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, 

nos termos da legislação específica; VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da 

legislação específica; VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11; VIII - 

cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e 

informações de interesse da investigação ou da instrução criminal.” 
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 Infelizmente, frente à omissão do legislador brasileiro, não podemos colacionar 

nesse momento, projetos de lei que contemplem meios eficazes e avançados na repressão à 

criminalidade contemporânea. Destoa por sua vez, o Projeto de Lei nº. 1.404/2011 (Câmara 

dos Deputados), sob nº. 100/2010, no Senado Federal, cuja redação altera a Lei nº. 8.069, de 

13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), ao disciplinar a figura do agente 

de polícia infiltrado na Internet para investigar crimes contra a liberdade sexual de criança e 

adolescente.304 

Nesse ponto, torna-se interessante destacar não só os instrumentos legais de 

prevenção e repressão à criminalidade organizada, mas com base neles, demonstrar sua 

aplicação prática diante de investigações realizadas pelo Departamento de Polícia Federal.  

 Os dados estatísticos disponíveis no site do Departamento de Polícia Federal 

destacam um crescente número de operações realizadas entre os anos de 2003 a 2015. 305 Em 

grande parte delas, para não dizer em todas, foram utilizadas técnicas especiais de 

investigação, como ferramentas para a instrumentalização do procedimento investigatório. 

A título de comparação, no ano de 2003, a Polícia Federal informou a ocorrência 

de 16 operações policiais. Já em 2015, esse número ultrapassou a cifra de 200 operações no 

ano, sem desconsiderar outros anos, no transcorrer de mais de uma década, em que foram 

registrados índices superiores ao último ano de 2015. Contudo, conforme analisaremos a 

seguir, não podemos nos ater somente ao crescente número da quantidade de operações 

policiais, mas, sim, ao constante aperfeiçoamento da qualidade e eficiência das investigações 

realizadas.306 

Do ponto de vista do próprio cenário evolutivo em matéria das modernas técnicas 

de investigação no cenário jurídico brasileiro, optamos por estabelecer dentro do período 

acima estabelecido, ou seja, entre os anos de 2003 a 2015, o emprego das mais variadas 

formas de tecnologias voltadas à facilitação do modus operandi das organizações criminosas.  

                                            
304 O Projeto de Lei sob nº. 1404/2011, na Câmara dos Deputados, sob nº. 100/2010, no Senado Federal, foi 

aprovado pelo Plenário do Senado Federal em 2015 e encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde aguarda 

deliberação. Segundo o texto do referido projeto, insere-se na Seção V-A, no Capítulo III, (Dos Procedimentos), 

do Título VI, da Parte Especial da Lei 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com o título "Da 

infiltração de agentes para a investigação de crimes contra a liberdade sexual de criança ou adolescente", cuja 

medida estabelece regras para a infiltração de agentes de polícia na internet para investigar os crimes 

disciplinados nos artigos 240, 241, 241-A, 241-C, 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente, além das 

figuras típicas previstas nos artigos 217-A, 218, 218-A, 218-B 219-B, do Código Penal brasileiro.  (Disponível 

em: < http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/96360>. Acesso em 10 jan. de 2016). 
305 (Disponível em: <http://www.pf.gov.br/agencia/estatisticas/operacoes>. Acesso em 24 dez. de 2015). 
306 Idem.  

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/96360
http://www.pf.gov.br/agencia/estatisticas/operacoes
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Inegavelmente, o cenário das novas tecnologias não só favoreceu o surgimento de 

novas modalidades de crimes, mas também, alterou significativamente a dinâmica utilizada 

pelos grupos criminosos, em especial nas formas de comunicação e na movimentação de 

ativos ilícitos.  

Assim, no ano de 2003, como marco desse período acima estabelecido, podemos 

mencionar a operação Anaconda307, uma vez que a referida investigação da Polícia Federal 

inovou de forma significativa, em especial do ponto de vista do emprego de modernas 

ferramentas de investigação. 

Nesse sentido, como forma de identificar o modus operandi de uma complexa 

organização criminosa, cujos integrantes aproveitavam-se da própria estrutura repressora 

estatal para facilitar suas atividades ilícitas, foram empregadas mediante a devida autorização 

judicial, técnicas de monitoramento sobre as comunicações dos investigados, propiciando à 

época, a inédita utilização de farto suporte probatório, embasado justamente no 

monitoramento das comunicações do grupo investigado. 

A inovação do serviço de inteligência do Departamento de Polícia Federal, 

utilizando como recurso o emprego de provas obtidas por intermédio da interceptação 

telefônica, culminou na prisão de pessoas detentoras de poder político e financeiro no país, 

assim, possibilitou a identificação e desarticulação de uma grande organização criminosa.  

No curso da instrução processual penal, foram levantadas diversas alegações pela 

defesa quanto a própria legalidade das provas obtidas por meio do monitoramento das 

comunicações dos réus. À época, o próprio Supremo Tribunal Federal manifestou-se às vezes 

quanto à legalidade do monitoramento, como por exemplo, em questões afetas ao prazo da 

medida de interceptação telefônica. Em outras vezes, entendeu pela ilicitude da colheita da 

prova, diante da ilegitimidade na própria condução do monitoramento telefônico, frente a 

inobservância da Lei nº. 9.296/1996. 

                                            
307 A operação “Anaconda” teve início no dia 30 de outubro de 2003, em São Paulo e Maceió. O objetivo da 

operação foi à desarticulação de uma organização criminosa de servidores públicos que, entre outros crimes, 

atuava na intermediação de decisões judiciais favoráveis. A organização era estabelecida na cidade de São Paulo, 

com ramificações nos estados do Pará, Alagoas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Na operação foram 

cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e oito pessoas foram presas, por determinação do Tribunal 

Regional Federal da Terceira Região. Dois delegados do Departamento de Polícia Federal foram presos, um 

deles aposentado, um agente da corporação, além de um juiz federal e quatro empresários. Posteriormente foi 

recebida denúncia pelos crimes de formação de quadrilha, prevaricação, tráfico de influência, corrupção ativa e 

passiva, facilitação ao contrabando, lavagem de dinheiro e concussão. (Disponível em: 

<http://www.pf.gov.br/agencia/estatisticas/operacoes/2008>. Acesso em 10 dez. de 2015).  

http://www.pf.gov.br/agencia/estatisticas/operacoes/2008
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Desde então, as técnicas especiais de investigação passaram a ser utilizadas como 

forma de obtenção de provas para determinar autoria e materialidade, além da identificação 

das diferentes formas engenharia financeira de movimentação de ativos ilícitos nos delitos 

praticados pelas organizações criminosas, conforme veremos em algumas investigações que 

revolucionaram, ou mesmo, instigaram o Poder Judiciário a manifestar-se quanto a própria 

utilização de técnicas inéditas no cenário jurídico brasileiro.  

Da mesma forma, estabelecemos um marco com a operação Anaconda, em 

especial pelo ineditismo em matéria de monitoramento das comunicações e precedentes 

jurisprudenciais correlatos. Torna-se interessante mencionar que nos últimos anos foram 

realizadas centenas de investigações pelo Departamento de Policia Federal que, se por um 

lado, demonstram a imperiosa necessidade da constante utilização das técnicas especiais de 

investigação na elucidação das modernas práticas criminosas, por outro lado, atestam que 

ainda caminhamos em passos lentos na busca do cenário investigativo que propicie 

mecanismos eficazes de combate à criminalidade organizada.  

Dessa forma, o cenário contemporâneo implica em uma nova visão sobre a 

repressão criminal. O emprego da tecnologia e a profissionalização daqueles que atuam na 

atividade investigativa devem sempre estar à disposição do aparato estatal, concretizando 

assim uma busca constante de eficiência e celeridade, em especial na identificação daqueles 

que realmente comandam e financiam o crime.   

 

3.2.3. A jurisprudência e as técnicas especiais de investigação  

É importante destacar que a própria casuística acabou por contemplar outras 

técnicas especiais de investigação. Em importante precedente do Supremo Tribunal Federal 

(Inquérito 2424/RJ), no curso de uma investigação da Polícia Federal308, foi autorizada de 

forma inédita a medida de “exploração de local”.   

A referida técnica de investigação consistiu no ingresso sigiloso da autoridade 

policial no escritório de advocacia do acusado, durante à noite, com o objetivo de instalação 

de equipamentos de captação de sinais acústicos, como também, possibilitou a realização de 

exploração do local, para registro e análise de sinais ópticos.   

                                            
308 No dia 14 de abril de 2007, foi deflagrada a operação Furacão (Hurricane). 
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Em apertada síntese, em sua decisão309, o então Ministro Relator, Cézar Peluso, 

considerou que a inviolabilidade do escritório de advocacia não cederia lugar à tutela 

constitucional da intimidade e vida privada, quando o próprio advogado fosse suspeito da 

prática de crime concebido e consumado, sobretudo no âmbito do seu escritório, sob pretexto 

de exercício da profissão. Aduziu-se que o sigilo do advogado não existe para protegê-lo 

quando cometa crime, mas, sim, para proteger seu cliente, não sendo admissível que a 

inviolabilidade transforme o escritório no único reduto inexpugnável de criminalidade.  

Enfatizou-se que os interesses e valores jurídicos, que não têm caráter absoluto, 

representados pela inviolabilidade do domicílio e pelo poder-dever de punir do Estado, devem 

ser ponderados e conciliados à luz da proporcionalidade quando em conflito prático segundo 

os princípios da concordância. Não obstante a equiparação legal da oficina de trabalho com o 

domicílio, julgou-se ser preciso recompor a ratio constitucional e indagar, para efeito de 

colisão e aplicação do princípio da concordância prática, qual é o direito, interesse ou valor 

jurídico tutelado por essa previsão.  

Tendo em vista ser tal previsão tendente à tutela da intimidade, da privacidade e 

da dignidade da pessoa humana, considerou-se ser, no mínimo, duvidosa, a equiparação entre 

escritório vazio com domicílio stricto sensu, que pressupõe a presença de pessoas que o 

habitem. De toda forma, concluiu-se que as medidas determinadas foram de todo lícitas por 

encontrarem suporte normativo explícito e guardarem precisa justificação lógico-jurídico 

constitucional, já que a restrição consequente não aniquilou o núcleo do direito fundamental e 

que estava segundo os enunciados em que desdobra o princípio da proporcionalidade, 

amparada na necessidade da promoção de fins legítimos de ordem pública. 

Afastou-se, de igual modo, a preliminar de ilicitude das provas obtidas mediante 

instalação de equipamento de captação acústica e acesso a documentos no ambiente de 

trabalho do último acusado, porque, para tanto, a autoridade, adentrara o local três vezes 

durante o recesso e de madrugada. Esclareceu-se que o relator, de fato, teria autorizado, com 

base no art. 2º, IV, da Lei 9.034/95, o ingresso sigiloso da autoridade policial no escritório do 

acusado, para instalação dos referidos equipamentos de captação de sinais acústicos, e, 

posteriormente, determinara a realização de exploração do local, para registro e análise de 

sinais ópticos.  

                                            
309 Inquérito 2424/RJ, Ministro Relator Cezar Peluso, publicado em 26 mar. de 2010. (Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=609608>. Acesso em 11 nov. de 2015).  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=609608
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Observou-se, de início, que tais medidas não poderiam jamais ser realizadas com 

publicidade alguma, sob pena de intuitiva frustração, o que ocorreria caso fossem praticadas 

durante o dia, mediante apresentação de mandado judicial.  

Afirmou-se que a Constituição, no seu art. 5º, X e XI, garante a inviolabilidade da 

intimidade e do domicílio dos cidadãos, sendo equiparados a domicílio, para fins dessa 

inviolabilidade, os escritórios de advocacia, locais não abertos ao público, e onde se exerce 

profissão (CP, art. 150, § 4º, III), e que o art. 7º, II, da Lei 8.906/94 expressamente assegura 

ao advogado a inviolabilidade do seu escritório, ou local de trabalho, de seus arquivos e 

dados, de sua correspondência, e de suas comunicações, inclusive telefônicas ou afins, salvo 

caso de busca ou apreensão determinada por magistrado e acompanhada de representante da 

Ordem dos Advogados do Brasil.   

Esses instrumentos, necessariamente, precisam estar sob o manto do sigilo, caso 

contrário a sua aplicação estará fadada ao insucesso, além do que, o próprio conhecimento da 

técnica aplicada, pelo investigado, inevitavelmente, permitirá que ele deixe de atuar na prática 

criminosa, ou mesmo, altere radicalmente o seu modus operandi, garantindo a impunidade do 

crime.    

3.3. A legislação de emergência frente aos novos riscos sociais 

A simbologia, pós atentado as Torres Gêmeas, em 11 de setembro, de 2001, na 

cidade de Nova Iorque, Estados Unidos, até os diversos atentados terroristas realizados na 

capital francesa, em 13 de novembro de 2015, se por um lado causaram grande comoção 

mundial, por outro lado, obrigaram que as autoridades competentes repensassem sobre uma 

nova dinâmica em termos de prevenção e repressão a criminalidade contemporânea. 

Diante dessa realidade, torna-se inevitável formular algumas indagações: a) a 

prática do terrorismo seria uma forma anômala de criminalidade? b) os parâmetros de atuação 

dos órgãos repressivos seriam diversos daqueles aplicados à criminalidade comum?  

Contudo sabemos que o terrorismo é apenas a “ponta do iceberg”, seguido pelas 

mais variadas espécies de crimes que o antecedem, como por exemplo, o tráfico de drogas, 

fraudes bancárias, lavagem de dinheiro entre outros delitos. 

Nesse sentido, notaram que a política de flexibilização exacerbada de direitos e 

garantias fundamentais, somente fomentou a simpatia da ideologia pelas causas 
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fundamentalistas310, resultando na própria cooptação de cidadãos europeus e americanos por 

grupos terroristas. Além disso, demonstrou a ineficácia da política de recrudescimento da 

criminalidade, cujos índices de ilícitos continuam em uma constante crescente em quase todo 

o planeta. 

Incontestavelmente, uma das formas de conter o terrorismo, é justamente atacar a 

ideologia fundamentalista fomentada por grupos radicais e fanáticos, que se utilizam de uma 

filosofia arraigada em supostos valores religiosos, em nome de uma entidade que lhes permite 

agir de forma livre de culpa e temores diante de atos de extrema barbárie.   

Todavia, diante de uma crítica a suposta ineficácia da política de repressão à 

criminalidade contemporânea, levou os doutrinadores a repensarem um novo paradigma de 

atuação no enfrentamento dessa problemática questão.    

Diante dessa análise, abalizada na legitimidade de uma doutrina jurídica e 

sociológica, algumas autoridades, em especial no cenário europeu, passaram a criticar e 

propor novas alternativas para fazer frente às novas realidades da criminalidade. 

Nesse sentido, alguns estudiosos passaram a sustentar uma necessária adaptação 

das garantias do Direito Penal e Processual Penal, às novas circunstâncias da criminalidade 

moderna, diretamente ligadas à “sociedade do risco” e da minimização da insegurança311, cujo 

fenômeno encontra respaldo nas teorias que defendem a expansão do Direito Penal nas 

sociedades contemporâneas.312 

Diante dessa concepção, torna-se imperiosa a análise sobre os estudos 

desenvolvidos por Ulrich Beck313 sobre a “sociedade do risco”, amparados no “sentimento de 

insegurança” (Unsichereitsgefühl), decorrente do sentimento da “angústia tecnológica”314, 

característica típica da “sociedade de risco”, cujos alicerces político-ideológicos sustentam 

uma nova metodologia e interpretação do Direito Constitucional e no Direito Penal.  

                                            
310 Sem sombras de dúvidas, uma das formas de conter o terrorismo, é justamente atacar a perigosa ideologia que 

conduz o pensamento de diversos simpatizantes de movimentos como o wahabismo, jihadismo fundamentalista 

sunita, cujo financiamento não parte só de atos ilícitos, como também, de países árabes ricos em petróleo. 

(Brahma Chellaney; Trad. Roberto Muniz. A falsa Guerra ao Terror da Arábia Saudita. O Estado de São Paulo, 

pub. 05 jan. de 2016, p. A8, Internacional). 
311 Hassemer Winfried Brahma. Direito Penal. Fundamentos, estrutura , política, p. 226. 
312 Jesús-María Silva Sánches. Aproximação ao direito penal contemporâneo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 73. 
313Ulrich Beck. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, 2011. 
314 José Joaquim Gomes Canotilho. Estudos sobre direitos fundamentais, p. 240. 
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É pertinente mencionar que as formas de expansão do Direito material ou 

adjetivo, não resultam na premissa básica de que haverá sempre uma atividade legiferante 

desarrazoada na criação de tipos penais, ou mesmo, na instrumentalização excessiva do 

Estado na busca de um equilíbrio de armas perante a criminalidade moderna. 

Nesse ponto, torna-se fundamental estabelecer uma diferença marcante entre o 

liberalismo filosófico iluminista em relação ao liberalismo partidário. Segundo David Brooks, 

devemos crer numa sociedade aberta, na liberdade de expressão, no igualitarismo e no 

“melhorismo” (a crença no aperfeiçoamento gradativo), de modo que as pessoas de todos os 

credos, religiões e etnias merecem tolerância e respeito.315  

E complementa o referido autor, tais pressupostos liberais foram constestados de 

cima durante anos pelos ditadores. O perigo, no cenário conturbado frente a uma sociedade 

de risco, recai justamente sobre políticos antiliberais e populistas que apoiam ideologias 

fascistas, segregadoras e discriminatórias, amparadas em um sistema político jurídico 

absolutista e desprovido de garantias e direitos individuais. Nessa esteira, somente no cenário 

europeu e americano podemos citar: a) a Frente Nacional, na França; b) o UKIP; da Grã-

Bretanha; c) Viktor Orban, na Hungria; d) Vladimir Putin, na Rússia;  e, de certo modo, e) 

Donald Trump, nos Estados Unidos.316  

Com efeito, conforme observa Silva Sánchez, as novas exigências impostas pela 

criminalidade moderna, potencializam substancialmente as tendências de uma demolição do 

edifício conceitual da teoria do delito, bem como as garantias formais e materiais do Direito 

Penal e do Processo Penal.317 

Assim, na opinião do autor espanhol, o Direito Penal da globalização econômica 

e da integração supranacional será um Direito já crescentemente unificado, mas também 

menos garantista, no qual se flexibilizarão as regras de imputação e se relativizarão as 

garantias político-criminais, substantivas e processuais.318   

A premissa básica é a impossibilidade de um Estado voltado somente à atividade 

legiferante, como meio de combate à criminalidade. Diante dessa constatação, José Faria da 

Costa relata a instabilidade do momento atual, diante da ausência de qualquer programação e 

                                            
315 D. Brooks, (Trad. Anna Capovilla). Terror em pequena escala: a ansiedade provocada pelos ataques 

pode produzir hábitos mentais abomináveis. O Estado de São Paulo, 06 jan. de 2016, p. A10, Internacional.   
316 Ibidem.  
317 A expansão do Direito Penal, p. 97. 
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sistematização, ao discorrer sobre a proliferação de leis de emergência e circunstanciais, 

conforme trecho que segue abaixo transcrito:  

[...] o que verdadeiramente se vê é proliferarem leis que, não sendo 

tecnicamente leis de emergência, são leis que emergem para levarem a cabo, 

uma política criminal à flor da pele. Por conseguinte, leis de circunstância, 

de solução de fenômenos efêmeros que o eco dosa media transforma em 

essenciais para quem por ele se deixa seduzir, de ausência de qualquer ideia 

de programação, de deserto de qualquer tênue veleidade de 

sistematicidade.319 

 

Se de um lado persegue-se uma resposta punitivista e defensista 320 aos anseios de 

insegurança social, em face da criminalidade moderna e globalizada, de outro, torna-se 

sensível à constatação de que há lacunas (déficit de legislação) em aspectos procedimentais 

razoáveis e proporcionais à prevenção e repressão àquela criminalidade, cujo modus operandi 

em suas atividades ilícitas é constantemente abalizado pela ausência de mecanismos hábeis de 

investigação.  

Podemos exemplificar, nesse último caso, a previsão da Lei do Crime Organizado 

(Lei nº. 12.850/2013), ao contemplar em seu artigo 3º, as técnicas especiais de investigação, 

cujas ferramentas investigativas, algumas de caráter invasivo, revestem-se de uma expansão 

razoável do Direito Processual Penal, em especial na atuação preventiva e repressiva às 

organizações criminosas.   

Nesse contexto, Anabela Miranda Rodrigues, relata um novo paradigma na  

questão  da  luta  contra  o crime  organizado, uma vez que, a sociedade opõe uma magna 

carta do cidadão, conforme observa a autora em trecho a seguir em destaque: 

A resposta à globalização e à sua criminalidade concebe-se assim, 

tendencialmente, em termos repressivos, procurando não só evitar as 

hipotéticas lacunas e construir uma forte armadura penal, bem como 

compensar o evidente défice de execução das normas penais – ou, se 

preferir, o inevitável carácter seletivo da repressão – com uma maior 

severidade e reforço dos aspectos simbólicos da punição e das teorias da 

prevenção especial de inocuização.321   

 

 

                                                                                                                                        
318 Idem p. 97-98. 
319 (in José de Faria Costa; Marco Antonio Marques da Silva, op. cit., p. 92-93)  
320 A expansão do Direito Penal, p. 99-100. 
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3.3.1. Sociedade de Risco 

Conforme anota Ulrich Beck, a sociedade de risco pode ser descrita como “uma 

fase do desenvolvimento da sociedade moderna onde os riscos sociais, políticos, ecológicos e 

individuais, criados pelo momento da inovação, iludem cada vez mais as instituições de 

controle e proteção da sociedade industrial”.322 

Ainda segundo o citado autor, o conceito de risco tem sua origem na 

modernidade. Ocorre o afastamento de justificação mítica e tradicional da realidade, 

atribuindo eventos naturais e catástrofes à intervenção divina, para se aproximar de uma 

explicação que considera as consequências e os resultados de decisões humanas, associadas à 

inovação tecnológica. 323 

Diante desse cenário tecnológico, em que o ser humano deixa de conviver no 

mundo real para conectar-se a uma nova realidade, vivida e sentida apenas no mundo virtual, 

passamos a presenciar e sentir os mais variados acontecimentos e catástrofes do planeta, como 

se estivéssemos presentes, de modo que não existem mais distancias nem externalidades. 

Conforme aponta Gabriel Zacarias, “[...] ao experimentar esse novo tipo de sentir em redes, 

passamos a internalizar tudo o que considerávamos externo ou distante”.324   

As novas dimensões conectivas da sociedade contemporânea acabam por 

internalizar um sentimento de descontrole social, diante do sentimento de extrema 

proximidade, propiciados pelas redes digitais, dos mais variados eventos ocorridos no Planeta. 

Conforme exemplifica, Gabriel Zacarias, no trecho abaixo transcrito:  

A Síria, o Estado Islâmico, assim como os refugiados ou a expulsão dos 

indígenas de suas terras tornam-se, pela digitalização, realidades ou ameaças 

próximas, internas e reais, assim como a qualidade do ar, a temperatura da 

água e o aquecimento global resultam, hoje, enquanto informatizadas, 

realidades cotidianas e não mais apenas assuntos de cientistas e especialistas. 

As esferas públicas nacionais implodiram e deixaram de ser o espaço de 

debates políticos dos humanos e de compartilhamentos de suas ideias, 

abrindo-se a inéditas dimensões conectivas.325 

 

                                                                                                                                        
321 Anabela Miranda Rodrigues. O Direito Penal Europeu Emergente, p. 183. 
322 Ulrich Beck. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, p. 61.  
323 Idem, p. 61. 
324 Gabriel Zacarias. A Linguagem do Terror. O Estado de São Paulo, pub. 22 nov. de 2015, p. E1, Aliás.  
325 Ibidem. 
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 Desse modo, as diversas ameaças a que a sociedade anteriormente já estava 

exposta pela própria fluidez das tragédias e catástrofes naturais, que sempre atormentaram o 

Mundo, passaram a ser compreendidas como uma nova condicionante, atrelada a um 

sentimento da evolução da perversão humana. A justificação tradicional e do destino são 

substituídas por explicações baseadas em uma nova racionalidade social, a da incerteza e a da 

insegurança.  

Nesse sentido, a premissa anterior da sociedade industrial, caracterizada pela 

certeza e previsibilidade dos acontecimentos, passa a dar vazão para uma sociedade de risco, 

marcada por contingências, incertezas e inseguranças.  

Por sua vez, essa nova realidade de ameaças potenciais, cuja extensão é 

desconhecida, incute no meio social riscos incalculáveis e imprevisíveis.  

Os últimos atentados terroristas resgatam críticas contra o “garantismo”, 

“hipergarantismo”, ou “veterogarantismo”, cuja ideologia dos defensores convertê-los-ia em 

um suporte para as organizações criminosas, amparado sempre nos direitos e garantias 

individuais do agente do crime.326 

Com base nessas premissas, Canotilho analisa a questão do impacto dos atos 

terroristas nas estruturas fundantes do direito constitucional e do direito penal, no seguinte 

sentido:  

No plano do direito penal (e processo penal) as refrações do hipergarantismo 

explicam também a superlativização da cultura iluminístico-liberal centrada 

na protecção do criminoso, com quase completo desprezo pela vítima. O 

direito penal do cidadão – o Bürgerstrafrecht – equivale a um “direito peal 

do criminoso” e o direito constitucional à liberdade do crime.327 

 

 Os atentados terroristas acabam por tornar-se uma “epidemia social”, mesmo atos 

em pequena escala, como o praticado em San Bernardino, Estados Unidos, criam um estado 

de ansiedade geral, cujo mal-estar torna-se corrosivo a toda sociedade.328  

                                            
326 Canotilho. Estudos sobre direitos fundamentais, p. 233-234. 
327 Idem, p. 234. 
328 Segundo reportagem publicada pelo periódico o Estado de São Paulo: O diretor-assistente do FBI de Los 

Angeles, David Bowdich, informou que o ataque em San Bernardino, no Estado da Califórnia, realizado no dia 2 

de dezembro de 2015, que resultou em 14 mortes e 21 feridos, está sendo investigado como um "ato de 

terrorismo". (FBI investiga ataque na Califórnia, como ato de terrorismo, O Estado de São Paulo, 04 dez. de 

2015, p. A8, Internacional).   
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Diante desse estado de terror, a sensação de impotência frente às inócuas ações 

realizadas pelo Estado, leva a um sentimento de que as instituições públicas não estão 

funcionando, pelo fato de que as autoridades não garantem a segurança da sociedade.  

Por seu turno, a exuberância imposta pelos macrocriminalidade impôs a revisão 

dos dogmas garantísticos, de forma que a “Constituição dos direitos” e o “direito penal da 

liberdade” devem ser lidos ao contrário, conforme observa Canotilho: deve dar-se prioridade 

à tutela da vítima em relação à protecção do criminoso; deve afirmar-se como teleologia 

intrínseca do direito penal e processual a tutela do inocente (“das vítimas inocentes”), e não 

do autor considerado culpado.  

Nessa esfera, muitas vezes amparados pela legitimidade popular e midiática, surge 

um movimento jurídico-ideológico, oposto ao direito penal liberal-iluminista, denominado 

Feindstrafrecht,329 cuja premissa básica será amparada nos estudos de Günther Jakobs e Jesus 

María Silva Sánchez.330  

 

3.3.2. O terrorismo e o Direito Penal do Inimigo  

Diante da ponderação do parágrafo anterior, diversos doutrinadores entendem que 

a prática do terrorismo seria uma forma anômala de criminalidade, cujos parâmetros de 

atuação dos órgãos repressivos seriam diversos daqueles aplicados à criminalidade comum, 

inclusive citando fundamentos e teses, que colocam em risco o próprio Estado Democrático 

de Direito. 

Principalmente, após os diversos atentados terroristas em solo americano e 

francês, os ordenamentos jurídicos norte-americano e o europeu, sofreram forte influência da 

ideologia do Direito Penal do Inimigo, em especial nas políticas e legislações anti terroristas e 

a criminalidade organizada.  

Um traço marcante da concepção do tema “Direito Penal do Inimigo”, segundo 

Günther Jakobs e Jesus María Silva Sánchez são: a) criminalização antecipada 

                                            
329 Ao defender o Direito Penal de “três velocidades”, Jesus María Silva Sánchez aborda a difusão da 

terminologia adotada por Günther Jakobs, “Direito Penal do Inimigo” (Feindstrafrecht), que se contrapõe ao dos 

cidadãos (Bürgerstrafrecht). (A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades pós-

industriais, p. 194). 
330 Nesse sentido: Jesus María Silva Sánchez, Eficiência e Direito Penal; Günther JaKobs; Manuel Cancio 

Melia. Direito Penal do Inimigo: noções e críticas, p.118.  
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(Vorfeldkriminalisierung), isto é, a perspectiva do ordenamento jurídico penal é prospectiva; 

b) incremento dos crimes de perigo indireto, de forma a possibilitar a incriminação de 

condutas que, em abstrato, se revelam inidônea; c) as penas previstas são 

desproporcionalmente altas; d) inversão do ônus da prova, atenuando a presunção de 

inocência do arguido; e) fortalecimento das penas restritivas à liberdade, seja de caráter 

provisório ou não, com o bloqueio das medidas e penas alternativas.  

As regras mais extremas no Direito Processual Penal do inimigo voltam-se à 

eliminação dos riscos gerados pelo crime de terrorismo. Medidas como a incomunicabilidade, 

inclusive com relação ao defensor, cumprimento de pena, ou mesmo, prisão sem pena, fora da 

jurisdição do Estado, medidas de coerção física e psicológica, entre outras, atentatórias a 

dignidade humana, cujo processo, nas palavras de Günther Jakobs, não atendem aos 

pressupostos do devido processo legal, mas sim a um processo de guerra.331   

Nessa linha, Jesus María Silva Sánchez332 tem incorporado o fenômeno do Direito 

Penal do Inimigo, diante de sua própria concepção político criminal, conforme esclarece 

Manuel Cancio Meliá: 

De acordo com sua posição, no momento atual, estão se diferenciando duas 

<<velocidades>> no marco do ordenamento jurídico-penal: a primeira 

velocidade seria aquele setor do ordenamento em que se impõem penas 

privativas de liberdade, e no qual, segundo Silva Sánchez, devem manter-se 

de modo estrito os princípios processuais clássicos. A segunda velocidade 

seria constituída por aquelas infrações em que, ao impor-se só penas 

pecuniárias ou restritivas de direito – tratando-se de figuras delitivas de 

cunho novo –, caberia flexibilizar de mdo proporcional esses princípios e 

regras <<clássicos>> a menor gravidade das sanções.333 

Por sua vez, o próprio Silva Sánchez, admite uma “terceira velocidade” do Direito 

Penal, diante de fenômenos como a delinquência sexual violenta e reiterada, ou mesmo, a 

própria criminalidade organizada e o terrorismo334. Nesse sentido, o autor defende que: [...] o 

                                            
331 Günther JaKobs; Manuel Cancio Melia, op. cit, p. 39.  
332 Ver também: Jesus María Silva Sánchez, A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 

sociedades pós-industriais, p.188-197.  
333 Günther JaKobs; Manuel Cancio Melia, op. cit., p. 92.  
334 Conforme destaca Manuel Cancio Meliá, no direito espanhol, o centro de gravidade do Direito Penal do 

inimigo encontra-se sobretudo no Direito antiterrorista conforme a previsão de alguns dos preceitos 

correspondentes no Código Penal de 1995, depois da reforma introduzida pela Lei Orgânica nº. 07/2000, como 

também, pelas reformas de 2004, nesta mesma área. (op. Cit. p. 94). 
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Direito Penal da pena de prisão concorra com uma ampla relativização de garantias 

político-criminais, regras de imputação e critérios processuais.335 

Indiscutivelmente, a comoção social gerada pelos atentados terroristas praticados 

pelos grupos extremistas, aliada aos impactos da sociedade de risco, cria um sentimento de 

vingança social, onde o clamor social impele o Estado a recorrer não só a mecanismos 

avançados de obtenção e análise de dados, mas também a instrumentos à margem do 

ordenamento jurídico, em especial, sob a concepção dos direitos e garantias fundamentais.  

Ao definir os limites de atuação do Estado na esfera das liberdades, Günther 

Jakobs não condensa seu pensamento em uma restrição ao direito penal de cidadãos, mas sim, 

estabelece uma premissa, mediante a qual em casos excepcionais, o Estado não se atenha a 

determinados impeditivos voltados as garantias e direitos individuais.  

Tais direitos, normas e princípios fundamentais são constitutivos de um Estado de 

liberdade, que os libera, abandona tal modelo de Estado, ou seja: A existência de um direito 

penal de inimigos, portanto não é sinal de força do Estado de liberdades, e sim um sinal de 

que dessa forma simplesmente não existe [...].336 

Frente a determinadas situação excepcionais o direito do cidadão deixa de perder 

sua vigência, mas não sua validade, uma vez que os seus preceitos devem ser separados da 

aplicação dos princípios do direito penal do inimigo, cuja legitimação impõe necessariamente 

um direito penal de emergência, que conforme o autor vige excepcionalmente.337 

Nesse sentido, ao falar-se em medidas de combate ao terrorismo, Günther Jakobs 

sintetiza o Direito Penal dirigido contra terroristas mais como uma forma de 

comprometimento na garantia da segurança, do que propriamente a manutenção da vigência 

do ordenamento jurídico. E complementa o autor: “O Direito Penal do cidadão e a garantia da 

vigência mudam para converter-se em - agora vem o termo anatemizado – o Direito Penal do 

Inimigo, em defesa frente a um risco”.338 

O grande dilema da doutrina desenvolvida por Günther Jakobs resulta no perigo 

de se estabelecer em regras distintas de aplicação do Direito. Segundo o autor, o Estado 

deveria distinguir com clareza aquilo que está dirigido contra o terrorista, daquilo que está 

                                            
335 Jesus María Silva Sánchez, op. cit., p. 193. 
336 Günther Jakobs. Fundamentos do Direito Penal, p. 142-143. 
337 Ibidem. 
338 Direito Penal do Inimigo: noções e críticas, p. 61-62. 
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dirigido contra o cidadão que eventualmente viola a lei, mas não pode ser considerado um 

“inimigo” do Estado.339 

Diante dessa proposta, Günther Jakobs elabora a seguinte questão: “pode-se 

conduzir uma guerra contra o terror com os meios de um Direito Penal próprio de um Estado 

de Direito?”  

E complementa o autor: 

Um Estado de Direito que abarque tudo não poderia conduzir essa 

guerra, pois teria que tratar seus inimigos como pessoas, e, 

correspondentemente, não poderia tratá-los como fontes de perigo. Na 

prática, as coisas são diferentes no Estado de Direito ótimo, e isso lhe 

dá a possibilidade de não ser atingidos por ataques de seus 

inimigos.340  

O perigo de eleger um inimigo do Estado é o risco de recair no mesmo erro de 

gerações passadas, em que países, acabaram por flexibilizar direitos e garantias fundamentais, 

diante do inimigo declarado341.   

Nesse sentido, é oportuna a crítica elaborada por Tércio Sampaio Ferraz Junior, ao 

discorrer sobre a política de “guerra contra o terror”, em que realiza uma analogia com a 

fábula “O lobo e o cordeiro”342, uma vez que o objetivo alcançado com a violência, só explica 

a própria violência, no ato de retaliação, de modo que nada é capaz de justificá-la. Esclarece o 

                                            
339 Idem. p. 69. 
340 Idem, p. 70. 
341 Nesse sentido, Oliveiro S. Ferreira traça uma sucinta digressão de atrocidades do passado: “Caso ouçam o que 

muitos de nós, intelectuais, estamos dizendo, os Estados-Maiores das potências reunidas no G-20 terão 

dificuldade em traçar seu plano de contingência para enfrentar a ameaça do Estado Islâmico. Evitando nos 

escutar, deverão decidir que tipo de guerra travarão: uma guerra entre Estados, como ordena a sabedoria 

acadêmica, ainda que de guerrilha, ou uma guerra de civilizações, como pretende o Estado Islâmico. Os que 

valorizam o ensinamento acadêmico preocupam-se com discutir se François Hollande teve razão ao dizer que os 

atentados em Paris foram atos de guerra. Como não foram cometidos por um Estado organizado segundo a 

cartilha ocidental, cedemos à tendência de não considerar que haverá um permanente estado de guerra se 

praticamos e/ou sofremos atos de violência que impõem vontades. Como afirma o Estado Islâmico, a guerra 

atual é de civilizações. O Ocidente já conheceu esse tipo de guerra, em que os contendores invocam a divindade 

para mascarar seus objetivos de poder. Exemplo clássico são as guerras de religião na Europa. As potências 

ocidentais, sobretudo França, Inglaterra e Alemanha, devem ter pleno conhecimento do que está em jogo. Só 

encontraram um final feliz na Paz de Vestefália, que selou os 30 anos daquilo que, aos olhos dos analistas de 

hoje, foram tempos de barbárie e eliminaram praticamente a metade da população alemã. [...]”. (A guerra está 

presente– vejamos os mapas, O Estado de São Paulo, 27 nov. de 2015, p. A2, Opinião).  
342 Conforme Tércio Sampaio Ferraz Junior: “Na conhecida fábula O lobo e o cordeiro, o frágil animal tenta por 

todos os meios esquivar-se de uma condenação terrível – ser devorado – conseqüência de uma responsabilidade 

a ele imputada: ter sujado a água de que o lobo bebera. E por mais razões que ofereça, prevalece, ao final, a 

vontade deste, que contrariado com a força dos argumentos do cordeiro (estar a jusante da posição de lobo, não 

ter idade para ter sujado a água no ano anterior), acaba por generalizar a imputação (se não foi você, foi seu 
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autor: Por mais que busque uma justificação, a violência não vai além de uma explicação.343 

Diante dessa premissa, invariavelmente, teremos ações arbitrárias, cuja validade talvez se 

justifique como medida de retaliação à barbárie do ato terrorista, mas jamais a tornará 

legítima sob o enfoque da justiça e da dignidade da pessoa humana.  

Neste momento de instabilidade das instituições públicas, em que a sociedade em 

geral procura definir novas estratégias para enfrentar crises e a crescente onda de 

criminalidade organizada e terrorista, há que se resgatar as evidências históricas para não se 

cometer os erros do passado, frente a mudanças jurídico ideológicas precipitadas, de modo a 

ir às raízes dos problemas.  

 

3.4. O cenário contemporâneo europeu e americano na prevenção e repressão 

à criminalidade organizada  

A importância do estudo comparado é de fundamental importância em qualquer 

ramo da ciência jurídica. Aliás, torna-se uma premissa básica em qualquer trabalho científico, 

em especial pelas influências alienígenas sofridas pelo ordenamento jurídico pátrio.  

No tocante à abordagem pretendida, “o monitoramento de sinais” ganha 

importante relevo, em especial pela densidade da doutrina e casuística estrangeiras344, no 

enfrentamento jurídico das novas tecnologias referido assunto.  

Nesse sentido, a opção pelo estudo do ordenamento jurídico americano e da 

comunidade europeia, justifica-se diante da premissa que nesses países, as novas tecnologias 

no combate à criminalidade impõem-se, não só como uma diretriz política de governo, mas, 

principalmente, como uma nova concepção de política de Estado. 

A aspiração de uma integração de Estados-nações, voltados à promoção de um 

espaço econômico e social livre de ameaças globais, frente à conjugação de esforços e 

                                                                                                                                        
irmão, ou seu pai ou seu avô!)”. Estudos de filosofia do direito: Reflexões sobre o poder, a liberdade, a 

justiça e o direito. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 263-265 
343 Idem, p. 264. 
344 A opção pelo estudo do ordenamento jurídico americano e da comunidade europeia justifica-se diante da 

premissa que nesses países, as novas tecnologias no combate a criminalidade impõe-se não só como diretriz 

política de governo, mas principalmente como uma nova concepção de política de Estado na reformulação do 

ordenamento jurídico, em especial no processo penal constitucional, e consequente implicações no cenário 

investigativo frente a nova dinâmica imposta pelos criminosos  profissionalização dos  forma quase que 

constante no cenário legislativo e judicial do cenário contemporâneo.  
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interesses, além de um ordenamento jurídico harmônico345 que atendesse aos interesses 

internacionais, sempre foi uma fonte de constante inspiração de diversos pensadores.  

Desde iniciativas como a criação do Mercado Comum de 1959, o Espaço 

Schengen346, com a redução de controles migratórios, até a mais significativa mudança, do 

ponto de vista dos blocos de cooperação e acordos internacionais já realizadas na história do 

planeta, incontestavelmente, foi o acordo que promoveu a União Europeia, composta 

atualmente de 28 Estados-membros e mais de 510 milhões de habitantes347, que falam 24 

línguas oficiais.  

Por algumas dezenas de anos, inegavelmente, o projeto de uma Europa integrada 

apresentou resultados expressivos, até o surgimento dos naturais revezes348, diante das crises 

financeiras, a perversa e difícil questão dos refugiados, e a intensificação do grave problema 

do terrorismo, levou a uma ruptura institucional, cujas nações passaram a repensar na própria 

forma de condução do processo político de integração. 

                                            
345 Luiz Luisi destaca em sua obra que a tentativa de criar uma codificação internacional já é uma aspiração 

antiga: “Todavia em 1924 foi criada a Associação Internacional de Direito Penal (AIDP) que em seus Estatutos 

dispôs, como uma de suas finalidades ‘favorecer o desenvolvimento teórico e prático do Direito Penal 

Internacional visando a elaboração de um direito penal internacional e a harmonização das regras de 

procedimento criminal’. A partir de então numerosas foram as propostas, levando Vespasiano Pella, um dos 

juristas mais empenhados no assunto a escrever em 1928, que a proposta da criação de um Código Penal 

Internacional já se constituía em uma manifestação concreta de um poderoso desideratum da consciência jurídica 

contemporânea.”, Luiz Luisi, Princípios Penais Constitucionais, p. 35. 
346 

O Espaço Schengen teve o seu marco histórico no ano de 1985, quando cinco Estados-Membros da União 

Europeia decidiram suprimir os controles nas suas fronteiras internas. Atualmente, o Espaço Schengen abrange 

26 países europeus (22 dos quais são Estados-Membros da União Europeia): Bélgica, República Checa, 

Dinamarca, Alemanha, Estónia, Grécia, Espanha, França, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Malta, 

Países Baixos, Áustria, Polónia, Portugal, Eslovénia, Eslováquia, Finlândia e Suécia, assim como a Islândia, o 

Listenstaine, a Noruega e a Suíça. Os países que integram o espaço Schengen não efetuam controlos nas suas 

fronteiras internas (ou seja, nas fronteiras entre dois Estados Schengen). Tanto os cidadãos da União Europeia 

(UE) como os nacionais de países terceiros podem viajar livremente dentro do Espaço Schengen, só sendo objeto 

de controlo quando atravessem as suas fronteiras externas. A Bulgária, a Croácia, Chipre, a Irlanda, a Roménia e 

o Reino Unido são os Estados-Membros da União Europeia que não fazem, ou ainda não fazem, parte do Espaço 

Schengen. Isto significa que um voo proveniente de um desses Estados com destino a um Estado Schengen é 

considerado um voo externo e está sujeito a controlos fronteiriços. No entanto, os cidadãos da UE têm o direito 

de livre circulação quando viajam. (Disponível em: <http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm>. 

Acesso em 23 jan. de 2016).
  

347 Nye. J. S., trad.: Anna Capovilla, Os perigos de uma Europa enfraquecida, O Estado de São Paulo, pub. 10 

jan. de 2016, Internacional, p. E1.   
348 Nesse sentido, citamos artigo de Joseph S. Nye: “A integração jurídica está aumentando na UE, mas a 

integração da política externa e da política de defesa continua limitada. Por outro lado, o premiê britânico, David 

Cameron, prometeu reduzir os poderes das instituições da UE e submeter os resultados de suas negociações com 

os líderes da União a um referendo até o final de 2017. Se a Grã-Bretanha sair da UE, o impacto para a moral 

europeia será profundo – resultado que deve ser evitado, conforme os EUA deixaram claro, mesmo que devam 

fazer pouco para impedi-lo. Em um prazo mais longo, a Europa enfrentará graves problemas demográficos, em 

razão da baixa natalidade e da escassa disposição em aceitar a imigração em massa”. (Nye. J. S., trad.: Anna 

Capovilla, Os perigos de uma Europa enfraquecida, O Estado de São Paulo, pub. 10 jan. de 2016, p. E1. 

Internacional).   
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Assim, a tendência da União Europeia, era justamente uma forte integração 

econômica e política dos Estados membros, mas conforme aponta Marco Antonio Marques da 

Silva: 

A integração econômica supõe políticas comuns, [...], frente as mudanças do 

cenário contemporâneo apresenta-se uma nova realidade, conforme 

complementa o citado autor, [...] não se consegue um acordo com relação à 

política criminal e muito menos com a uniformização das leis penais.349    

Nesse sentido, o nebuloso cenário contemporâneo revela que os próprios líderes 

europeus demonstram grande preocupação diante de um cenário não só de instabilidade 

financeira, mas, principalmente, frente a um campo minado de profunda instabilidade, cuja 

única alternativa, é dar um passo atrás, como o que presenciamos diante do próprio controle 

de fronteiras e políticas de restrição a refugiados350 e eliminação de direitos e garantias 

fundamentais em países como a França e Inglaterra. 

Ao analisar o fenômeno da criminalidade em massa na sociedade pós-industrial 

europeia, Jesús-María Silva Sánchez, observa que dentro desse cenário surgiu uma crise de 

modelo de Estado do bem-estar. Assim, diante das mazelas geradas pelo desemprego, 

marginalidade, migrações forçadas351 e o choque de culturas, tais fenômenos levaram a 

distúrbios sociais, sendo que muitos deles geraram ondas de frequente violência, cujo cenário 

reflete um movimento de lei e ordem, diante insegurança sentida ou como anota o autor, a 

sociedade do medo.352    

                                            
349 Ibid., p. 423. 
350 Sem sombras de dúvidas a crise dos refugiados é um dos maiores problema que a União Europeia enfrenta 

atualmente. Um dos pilares mais sólidos da União Européia, a área de livre circulação de cidadãos de 26 países 

está mais ameaçada do que nunca em virtude da crise imigratória, terrorismo e pressão de partidos populistas e 

de extrema direita. A turbulência é a maior em 30 anos, desde a assinatura do acordo Schengen, e foi ampliada 

nessa semana pela retomada de controles de fronteira entre a Suécia e a Dinamarca, países que, como França e 

Alemanha, adotaram a inspeção. Para especialistas em integração do continente, o risco de desmoronamento é 

real. Conforme Philippe Moreau-Defarges, “[...] O Espaço Schengen está ameaçado. As administrações 

nacionais, como a alemã, estão submersas pelos problemas da imigração e há governos, em especial o da 

Hungria, que estão deliberadamente decididos a quebrar a livre circulação. A  instabilidade foi acentuada pela 

crise de longo prazo na bacia mediterrânea e no Oriente Médio, intensificada pela incapacidade dos líderes 

europeus de gerenciarem a turbulência, de modo que segundo Moreau-Defarges,  [...] Agora isso é um risco real 

à EU”. (Crise faz EU repensar controle de fronteiras: refugiados, aumento do terrorismo e populismo 

ameaçam a livre circulação, O Estado de São Paulo, 10 jan. de 2016, p. A11, Internacional).   
351 Segundo o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur), um milhão de pessoas cruzaram o mar 

Mediterrâneo em direção aos países europeus, no maior volume de refugiados desde a 2ª Guerra. Os números 

foram revelados no mesmo momento em que a União Europeia (UE) ainda enfrenta sérios problemas para lidar 

com a crise dos refugiados. Segundo a ONU, 500 mil sírios entraram pela Europa nesse ano, ante quase 200 mil 

afegãos. Um total de 800 mil pessoas usaram a rota entre a Turquia e a Grécia para cruzar as fronteiras da 

Europa. 3,6 mil pessoas, porém, não sobreviveram à travessia. (1 milhão de refugiados e imigrantes chegaram 

à Europa em 2015, O Estado de São Paulo, São Paulo, pub. em  23 dez. de 2015, p. A10, Internacional). 
352 A expansão do Direito Penal, p. 40. 
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 Se de um lado foram criados vários instrumentos de cooperação no sentido de 

estreitar as relações socioeconômicas na Europa, como por exemplo, a) Conselho da 

Europa353, b) Acordo Schengen354 c) União Europeia355 d) Tratado de Lisboa356, por outro 

lado, em matéria de prevenção e repressão à criminalidade, levaram à elaboração de 

instrumentos de cooperação jurídica internacional. 

Podemos citar, somente a título de exemplo, uma vez que são várias resoluções, 

convenções, acordos, dois de significativa importância o Tratado de Maastricht, Amsterdã, 

Tampere e a Convenção de Budapeste.357 

Referidos instrumentos representam a estratégia da União Europeia no sentido de 

aperfeiçoar, ou mesmo, criar mecanismos legais de controle a criminalidade organizada, de 

forma a aumentar a eficácia dos meios de investigação, além de priorizar, a matéria de 

cooperação jurídica internacional, não só entre os países do bloco, mas também permitindo a 

adesão de outros países que não compõem a União Europeia. 

                                            
353 O Conselho da Europa é atualmente formado por 47 Estados membros, sendo que 28 deles são membros da 

União Européia. Segundo informações colhidas no site oficial, The Council of Europe and the European 

Union share the same fundamental values – human rights, democracy and the rule of law – but are 

separate entities which perform different, yet complementary, roles. (Disponível em: 

<http://www.coe.int/en/web/portal/european-union>. Acesso em 15 jan. de 2016). 

Tradução livre: “O Conselho da Europa e a União Europeia partilham os mesmos valores fundamentais - os 

direitos humanos, da democracia e do Estado de direito - mas são entidades distintas que realizam diferentes 

funções, mas com regras complementare entre eles”. 
354 O acordo Schengen foi assinado em 14 de junho de 1985. Atualmente o integram 26 países.   
355 A União Europeia (UE), atualmente composta por 28 países europeus, foi constituída logo após a Segunda 

Guerra Mundial, cuja intenção inicial era era incentivar a cooperação económica, partindo do pressuposto de que 

se os países tivessem relações comerciais entre si se tornariam economicamente dependentes uns dos outros, 

reduzindo assim os riscos de conflitos. Dessa cooperação económica resultou a criação da Comunidade 

Económica Europeia (CEE) em 1958, então constituída por seis países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, 

Luxemburgo e Países Baixos. Em 1993 ocorreu a mudança de nome da CEE para União Europeia (UE). A UE 

baseia-se no princípio do Estado de Direito. A sua ação tem por base tratados aprovados de forma voluntária e 

democrática por todos os países que dela fazem parte. Estes acordos vinculativos definem os objetivos da UE 

nos seus múltiplos domínios de intervenção. (Disponível em: <http://europa.eu/about-eu/basic-

information/about/index_pt.htm>. Acesso em 15 jan. de 2016) 
356 Em 1º de dezembro de 2009, entrou em vigor o Tratado de Lisboa. “The Lisbon Treaty increased the scope 

for European Union action in many areas where the Council of Europe already has significant experience and 

expertise. This has led to increased cooperation on issues such as fighting human trafficking, the sexual 

exploitation of children and violence against women. It has also opened the way for the European Union itself to 

sign up to the European Convention on Human Rights, and to other Council of Europe agreements.” (Disponível 

em: <http://www.coe.int/en/web/portal/european-union>. Acesso em 15 jan. de 2016. 

Tradução Livre: “O Tratado de Lisboa aumentou as possibilidades de ação da União Europeia em muitas áreas 

onde o Conselho da Europa já tem experiência e especialização significativa. Isto levou a um aumento da 

cooperação em questões como a luta contra o tráfico de pessoas, a exploração sexual de crianças e violência 

contra as mulheres. Ele também abriu o caminho para a própria União Europeia a assinar a Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, bem como outros contratos do Conselho da Europa.” 
357 Vide tópico 4.3, Capítulo IV.  

http://www.coe.int/en/web/portal/european-union
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_pt.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/about/index_pt.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/about/index_pt.htm
http://www.coe.int/en/web/portal/european-union
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Contudo, para a efetividade das políticas almejadas nos diversos instrumentos de 

cooperação internacional promovidos pela União Europeia, torna-se fundamental importância 

a missão institucional do Tribunal de Justiça da União Europeia na árdua e complexa missão 

de uniformizar a aplicação do Direito, frente a realidade dispare das nações integrantes do 

Bloco. 

Segundo José Luís da Cruz Vilaça a função do Tribunal é justamente garantir o 

respeito do Direito na interpretação e aplicação dos tratados, que são regras fundamentais 

que estão na base de todas as medidas tomadas pela União Europeia.358 

 E complementa o referido autor português: 

 O Tribunal de Justiça da União Europeia é acionado sempre que uma norma 

ou um princípio do Direito da União Europeia é invocado perante um 

tribunal nacional e há dúvidas sobre a sua interpretação ou até sobre a 

validade da norma.359 

 

                    3.4.1 Estados Unidos e o direito à privacidade (Pós o atentado de 11 de 

setembro de 2001) 

Conforme destacamos no início do presente Capítulo, logo em seguida aos 

diversos ataques terroristas em solo americano em setembro de 2001, criou-se uma nova 

concepção política e jurídica sobre a atuação dos órgãos governamentais americanos na 

prevenção e repressão a criminalidade. 

Após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, criou-se no sistema 

jurídico norte-americano uma nova dinâmica na interpretação da cláusula do due process of 

law. Com autorização do Congresso dos Estados Unidos, o presidente George Bush, expediu 

                                            
358 Conforme aponta José Luís da Cruz Vilaça, atual magistrado do Tribunal de Justiça da União Europeia: “Os 

cidadãos podem invocar diretamente o Direito comunitário para fazer valer os direitos que para eles decorrem 

das normas da União Europeia, perante os tribunais nacionais competentes. Só que isso, obviamente, gera 

problemas em uma união de 28 Estados e mais de 500 milhões de cidadãos. Como aplicar da mesma forma em 

Lisboa, na República Checa, na Polônia ou na Ilha de Malta? Se não aplicarmos da mesma maneira, os cidadãos 

acabam por não ser tratados da mesma maneira. Assim, o Tribunal de Justiça da União Europeia é acionado 

sempre que uma norma ou um princípio do Direito da União Europeia é invocado perante um tribunal nacional e 

há dúvidas sobre a sua interpretação ou até sobre a validade da norma. O tribunal vai dar, inclusive, elementos de 

interpretação do Direito que permitam resolver o problema de forma rápida e eficaz.” (in Há um vasto campo 

para cooperação entre união europeia e a justiça brasileira. Revista Consultor Jurídico, 6 de dez. de 2015 

(Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-dez-06/entrevista-jose-vilaca-tribunal-justica-uniao-

europeia.>. Acesso em 07 dez. de 2015). 
359 Ibidem.  

http://www.conjur.com.br/2015-dez-06/entrevista-jose-vilaca-tribunal-justica-uniao-europeia
http://www.conjur.com.br/2015-dez-06/entrevista-jose-vilaca-tribunal-justica-uniao-europeia
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uma série de medidas de restrições a direitos e garantias fundamentais, cujo programa foi 

denominado PSP (President’s Surveillance Program)360.  

Entre outras medidas excepcionais, houve uma grande flexibilização do próprio 

ordenamento jurídico norte-americano, no sentido de permitir a interceptação das 

comunicações telefônicas dentro e fora dos Estados Unidos, independentemente de ordem 

judicial, desde que houvesse fortes indícios de que um dos interlocutores era um membro ou 

afiliado da Al-Qaeda.  

Como destaca Grabriella Blum e Philip B. Heymann, o vice-presidente dos 

Estados Unidos, Cheney, logo após os atentados de 11 de setembro, pediu ao Diretor da NSA 

(Agência de Segurança Nacional), General Michael Hayden, para elaborar um plano de 

monitoramento secreto, sem preocupar-se com a legalidade do projeto, de forma que os 

terroristas não soubessem de sua existência.361 

À época dos atentados foram colacionados por especialistas e autoridades da área, 

alguns dos equívocos e fracassos da política americana de repressão ao terrorismo e À 

criminalidade organizada, entre eles, destacamos: a) a falta de intercâmbio entre as diversas 

agências de inteligência e repressão à criminalidade americanas362; b) o despreparo dos 

profissionais; c) uma política externa de repressão ao crime organizado, voltada à eliminação 

dos cartéis de drogas, em especial aqueles localizados na América Latina; d) 

contingenciamento de recursos e baixo investimento nas agências de inteligência. 

Sem discutir o mérito dos equívocos e fracassos da política americana de 

prevenção e repressão à criminalidade, o governo americano passou a adotar uma nova 

estratégica política, em especial na mudança do próprio ordenamento jurídico do País.  

                                            
360 Laws, outlaws and terrorists: lessons from the war on terrorism, p. 47-48.  
361 Ibidem.  
362 Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos optou por especializar em diferentes agências governamentais 

os órgãos de prevenção a repressão ao crime, conforme a área de atuação. O Departamento de Justiça representa 

o governo dos EUA em assuntos legais e jurídicos, e presta aconselhamento legal e opiniões a pedido do 

presidente e dos chefes dos departamentos do Executivo. O Departamento de Justiça é comandado pelo 

procurador-geral dos EUA, o responsável pela aplicação de leis do governo federal. O Bureau Federal de 

Investigações (FBI) é o principal órgão de aplicação de leis para crimes federais e o Serviço de Imigração e 

Naturalização (INS) administra as leis de imigração. Uma agência importante do Departamento é a Agência de 

Combate ao Narcotráfico (DEA), que aplica leis de narcóticos e substâncias controladas e localiza as principais 

organizações de tráfico de drogas ilícitas. Além de fornecer ajuda às forças policiais locais, o Departamento 

dirige os promotores e delegados em todo o país, supervisiona presídios federais e outras instituições penais e 

investiga e informa ao presidente sobre petições para liberdade condicional e perdões. O Departamento de 

Justiça também tem ligações com a Interpol, a Organização Policial Internacional, encarregada de promover 

ajuda mútua entre as agências de execução de leis nos 176 países membros. (Disponível em: 

<http://www.embaixada-americana.org.br/government/index.htm.> Acesso em 06 jan. de 2015).  

http://www.embaixada-americana.org.br/government/index.htm


  

 

136 

Por sua vez, no dia 06 de junho de 2013, estabeleceu-se um novo marco na 

problemática questão do “monitoramento de sinais”. Em âmbito mundial, frente aos direitos 

fundamentais da intimidade e privacidade, após uma publicação pelo periódico americano The 

Guardian, cuja matéria tratava sobre o vazamento de documentos sigilosos da Agência 

Nacional de Segurança dos Estados Unidos, apontaram a existência de programas de 

monitoramento e coleta de dados, um deles conhecido como PRISM, que permitia o acesso 

aos sistemas das empresas Google, Facebook e Verizon.363 

O autor do vazamento dos documentos da NSA foi Edward J. Snowden364, ex-

funcionário da agência americana. Diante das revelações, o Governo americano sofreu severas 

críticas de diversas autoridades políticas, que acabaram por prejudicar as relações 

diplomáticas dos Estados Unidos com outras nações do Mundo.  

 Da mesma forma, o Congresso dos Estados Unidos, assim como diversos 

segmentos da sociedade americana, retomaram as discussões quanto aos limites da 

intervenção do Estado na intimidade, privacidade, honra e imagem das pessoas perante 

delicada questão da “guerra contra o terrorismo”.    

Por sua vez, conforme informações colhidas no próprio site do aplicativo 

Telegram365, todas as conversas e grupos de usuários do Telegram são "território privado de 

seus respectivos participantes e não processamos nenhuma solicitação relacionada a elas". O 

uso de software com criptografia pelo Estado Islâmico é apontado por analistas e oficiais de 

inteligência como um resultado do que fez Edward Snowden, que vazou uma série de 

documentos mostrando como o governo dos Estados Unidos vigiava a população. O ex-

diretor da CIA James Woolsey disse, em diversas ocasiões, que Snowden tem "as mãos sujas 

de sangue"366. 

                                            
363 Os jornais Washington Post e The Guardian publicam suas primeiras histórias baseadas nos documentos 

vazados. O primeiro destaca o programa PRISM, que permitia à NSA a coleta de dados de empresas como 

Google e Facebook. O diário inglês destaca a licença da NSA para coletar dados telefônicos da operadora 

americana Verizon.  (NSA collecting phone records of millions of Verizon customers daily. The Guardian 06 jun. 

2013. Disponível em: <http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order>. 

Acesso em 16 nov. de 2015). Ver também: (Ligia Aguilhar; Murilo Roncolato, Um ano de Snowden: confira 

infográfico especial sobre o ex-agente da NSA Edward Snowden e as revelações que ele fez sobre a espionagem 

norte-americana no mundo, O Estado de São Paulo, pub. 06 jun. 2014. Disponível em: 

<http://blogs.estadao.com.br/link/especial-um-ano-de-snowden./>. Acesso em 16 de nov. de 2015).  
364 Vide tópico 2.2.1, do Capítulo II.  
365 (Disponível em: <https://telegram.org/>. Acesso em 23 jan. de 2016). 
366 Lucas Agrela, Estado Islâmico usa concorrente do WhatsApp para comunicação, Revista Exame, São 

Paulo, pub. 17 nov. de 2015. (Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/estado-islamico-

usa-concorrente-do-whatsapp-para-comunicacao>. Acesso em 30 nov. de 2015). 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order
http://blogs.estadao.com.br/link/especial-um-ano-de-snowden
https://telegram.org/
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/estado-islamico-usa-concorrente-do-whatsapp-para-comunicacao
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/estado-islamico-usa-concorrente-do-whatsapp-para-comunicacao
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Günther Jakobs traça suas premissas sobre a terminologia “guerra contra o terror” 

sob a ótica de dois diplomas normativos. O primeiro, sob a ótica da “Lei para luta contra o 

terrorismo”, promulgada na Alemanha em 1986. Já o segundo, aprovado em 2003, em 

transposição a uma decisão do Conselho da União Europeia, denominado como: “Lei de luta 

contra o terrorismo”. Segundo o autor, “guerra e luta são apenas palavras? Se assim for, não 

deveriam ser levadas tão a sério. Em outra ótica, caso as expressões signifique conceitos, 

implicaria na existência de um inimigo que seria preciso combater”.367  

Contudo, antes mesmo da tentativa da sociedade americana buscar uma nova 

concepção político jurídica na disciplina dos direitos e garantias individuais, em especial no 

tocante à privacidade e à intimidade, vieram os atentados de Paris. Imediatamente foram 

retomados os debates sobre uma “expansão” da legislação em matéria de monitoramento.368 

Diante da ameaça de um novo inimigo, cuja ideologia foge a qualquer concepção 

politico religiosa, instalou-se não só nos Estados Unidos e na Europa, como também, em 

diversos outros países fora do continente europeu, um clima de tensão, frente à ameaça 

iminente de um ataque terrorista pelo Estado Islâmico.369 

Inevitavelmente, conforme estudamos em tópico anterior, ao analisar a legislação 

de emergência frente aos novos riscos sociais, ampliou-se a discussão sobre a imperiosa 

necessidade de ampliar os mecanismos de intervenção estatal não apenas com o objetivo de 

reprimir a criminalidade, mas também como forma de preveni-la.  

                                            
367 Günther Jakobs e Manuel Cancio Meliá, op. cit. p. 51. 
368 Segundo reportagem publicada pelo periódico americano, The Washington Post: “The terrorist sparked fresh 

debate about the risks and rewards of encrypted communications in smartphones and other devices and whether 

law enforcement should have what’s called “extraordinary access” in pursuit of criminals and terrorists”. 

(Paris attacks fuel a fresh debate over encryption, The Whasington Post, Estados Unidos, pub. 19 nov. de 2015. 

Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/opinions/the-encryption-tangle/2015/11/19/d9068362-8e38-

11e5-ae1f-af46b7df8483_story.html>. Acesso em 29 nov. de 2015). 

Tradução Livre: Os ataques terroristas em Paris provocaram um novo debate sobre os riscos e recompensas de 

comunicações criptografadas em smartphones e outros dispositivos e se a lei deve permitir o que é chamado de 

"acesso extraordinário" no monitoramento de criminosos e terroristas. 
369 Oportuna a comparação das diferentes denominações utilizadas pelo grupo terrorista Estado Islâmico, tais 

como, nomes ISIS, ISIL e Daesh, em comparação aos demais grupos que somente são conhecidos mundialmente 

por um único nome, como por exemplo,  a Al-Qaeda e o Hamas. (ISIS, ISIL, Daesh — explaining the many 

names for terrorists, Washington Post, pub. 17 nov. de 2015. Disponível em: 

<https://www.washingtonpost.com/national/religion/isis-isil-daesh--explaining-the-many-names-for-

terrorists/2015/11/17/049e2a24-8d7c-11e5-934c-a369c80822c2_story.html>. Acesso em 18 nov. de 2015).  

http://www.inforisktoday.com/interviews/paris-attacks-reignite-encryption-debate-i-2984?rf=2015-11-18-eir&mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRouuKjLZKXonjHpfsXw7ekrUKGg38431UFwdcjKPmjr1YoBRcJ0aPyQAgobGp5I5FEIT7HYRrhpt6cOXA%3D%3D
http://www.wired.com/2015/11/after-paris-encryption-will-be-a-key-issue-in-the-2016-race/
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-encryption-tangle/2015/11/19/d9068362-8e38-11e5-ae1f-af46b7df8483_story.html
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-encryption-tangle/2015/11/19/d9068362-8e38-11e5-ae1f-af46b7df8483_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/religion/isis-isil-daesh--explaining-the-many-names-for-terrorists/2015/11/17/049e2a24-8d7c-11e5-934c-a369c80822c2_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/religion/isis-isil-daesh--explaining-the-many-names-for-terrorists/2015/11/17/049e2a24-8d7c-11e5-934c-a369c80822c2_story.html


  

 

138 

Winfried Hassemer destaca a conjuntura que envolve o pensamento do combate à 

criminalidade com base na prevenção, uma vez que, segundo o autor, “ela promete a 

desoneração dos problemas de legitimação mais difíceis do direito penal moderno”.370  

Nesse sentido, o autor aponta que a sociedade acaba por impor uma retribuição 

voltada para o futuro, uma precaução preventiva interessada nas consequências da atividade 

penal, voltadas para a solução dos problemas atuais, que não necessariamente encontram-se 

na alçada do Direito. E conclui o autor:  

Formalidades tradicionais, princípios e conceitos do direito penal tornam-se 

anacrônicos, sob essa pressão de solucionar os problemas [...] meio 

ambiente, drogas, terrorismo preparação para a guerra [...] e parecem 

obstacularizar os objetivos.371  

 

Em recente artigo publicado pelo periódico Washington Post, o Coordenador da 

Comissão Federal de Comunicação norte-americana, Tom Wheler criticou a falta de 

instrumentos legais para a realização de uma investigação mais efetiva, no sentido de 

bloquear sites da Internet ou contas de redes sociais.372 

Há quem defenda, inclusive, diante da postura reativa das empresas de tecnologia, 

o próprio banimento delas, frente à falta de cooperação com a justiça e aos órgãos de 

repressão a criminalidade.   

Logo após os ataques na capital francesa, o primeiro Ministro britânico, David 

Cameron anunciou que o governo apresentaria uma legislação de emergência, para ser 

aprovada em caráter de urgência pelo Congresso, de modo a facilitar o monitoramento da 

Internet e comunicações, como forma de combater a aprovado pela via rápida e justificou sua 

aplicação com a necessidade de combater o terrorismo e o crime organizado.373 

 O projeto do governo britânico estabelece, justamente, um maior controle sobre 

as empresas de comunicação, de modo que os serviços de segurança acessem de forma 

irrestrita os dados eletrônicos e todas as formas comunicações, inclusive com o fornecimento 

das chaves de criptografias pelos aplicativos de comunicação, além da manutenção dos logs e 

informações de todos os usuários da rede digital.  

                                            
370 Direito Penal libertário, p. 127. 
371 Ibidem. 
372 Ibidem. 
373 Ibidem. 
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 Conforme pronunciamento do próprio primeiro-ministro britânico, “os ataques 

em Paris demonstraram a escala dessa ameaça que enfrentamos e precisamos ter poderes mais 

robustos através das nossas agências de inteligência e segurança para manter nossa população 

em segurança”.374 

Nesse sentido foi assinado um documento pelas altas autoridades da União 

Europeia em que sinalizam a necessidade de um maior controle sobre os abusos praticados 

pelas redes digitais, diante da preocupação da virilização do uso da Internet para alimentar o 

ódio e a violência”.375 

No início do mês de dezembro de 2015, foi publicado um estudo pelo Programa 

de Extremismo da George Washington University, cujo teor revela que desde os atentados de 

11 de setembro de 2001, não se efetuavam tantas prisões de pessoas ligadas ao terrorismo, 

como nesses últimos dois anos.376  

Interessante mencionar que as investigações realizadas pelo FBI e outras agências 

policiais e de inteligência americanas, enfrentaram grandes dificuldades na obtenção de dados 

dos investigados, diante da necessidade de monitoramento de mídias sociais utilizadas pelos 

suspeitos, dentre elas, o Twitter e o Facebook.377 

Não podemos deixar de destacar que o Estado Islâmico tem uma nova realidade 

territorial, conforme apontado por Gabriel Zacarias; a sua existência tem origem na 

desestabilização do Oriente Médio provocada pela intervenção militar norte-americana na 

região após os atentados de 11 de setembro.378  

Nesse sentido o autor complementa: 

[...] a organização é, nesse sentido, um produto direto da “guerra ao terror”. 

Mas ela não se limita a essa territorialidade e, cada vez mais isolada na 

região, depende mais e mais de sua capacidade de aliciamento de europeus, 

de origem muçulmana ou não.379  

                                            
374 Primeiro-ministro britânico quer banir WhatsApp e Snapchat, O Estado de São Paulo, pub. 13 nov. 

2015. (Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/link/primeiro-ministro-britanico-quer-banir-whatsapp-e-

snapchat/>. Acesso em 30 nov. de 2015). 
375 Ibidem.  
376 O Estado de São Paulo. EUA fizeram 56 prisões ligadas ao EI este ano, diz relatório, pub. 2 de dez. 2015, 

Internacional, p. A20.    
377 Ibidem. 
378 Gabriel Zacarias, idem. 
379 Ibidem. 

http://blogs.estadao.com.br/link/primeiro-ministro-britanico-quer-banir-whatsapp-e-snapchat/
http://blogs.estadao.com.br/link/primeiro-ministro-britanico-quer-banir-whatsapp-e-snapchat/
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Os perfis das redes sociais digitais revelaram jovens convertidos ao Islã, que de 

alguma forma ajudaram o Estado Islâmico, ou mesmo, planejavam ataques terroristas. Dentro 

do período informado pelo estudo, foram realizadas 71 prisões, que demonstraram também 

um crescente papel das mulheres nas organizações terroristas.380 

Pondera também Gabriel Zacarias que a alta taxa de aliciamento por terroristas de 

jovens que habitam em países capitalistas, não é só um produto da influência das redes 

sociais, mas, sim, um fenômeno da “sociedade de espetáculo”, frente às carências da vida 

moderna, conforme trecho abaixo consignado:  

 

A alta taxa de recém-convertidos em suas fileiras indica o quanto seu 

simulacro de islamismo diz pouco sobre a religião muçulmana, mas muito 

sobre a sociedade capitalista. Por isso, o uso que o EI faz das novas mídias, 

frequentemente notado, revela mais do que uma estratégia consciente. Ele 

remete à raiz mesma do problema, ao fato de que o novo jihadismo é um 

fenômeno da sociedade do espetáculo. Como tal, busca compensar no 

âmbito da representação as carências da vida moderna, recompondo 

artificialmente o simulacro de uma comunidade pré-moderna. Sua 

capacidade de aliciamento não se compreende apenas pela estética de seus 

vídeos, tão próxima dos jogos de videogame, ou pelo elaborado trabalho de 

divulgação nas redes sociais.381 

 

3.4.2. França (L’état d’urgence est-il une mesure adaptée et une décision 

légitime?) 

A França entrou em choque por duas vezes em 2015, ao sofrer diversos atentados 

terroristas por extremistas islâmicos. Em janeiro, os terroristas lançaram uma ofensiva na 

redação do semanário Charilie Hebdo, - que culminou com a morte de 08 jornalistas e um 

policial. Já, no mês de novembro, os extremistas articularam diversos atentados na capital 

francesa, resultando na morte de 130 pessoas e 350 feridos.  

Dessa vez, os atentados atingiram o seio da capital francesa, considerando a 

natureza dos locais atingidos e a própria proximidade com o cotidiano dos habitantes 

franceses, sendo maior o medo e a dor resultantes dos ataques.   

                                            
380 Ibidem. 
381 Ibidem. 
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Diante desse cenário de terror e medo que atingiu o coração da capital francesa, 

surge a inevitável e paradoxal questão da restrição a direitos e garantias fundamentais, ou 

seja, onde se situaria a linha divisória entre a segurança e a liberdade. 

Logo após os atentados, o governo francês anunciou o estado de emergência, que 

confere às autoridades administrativas, a adoção de medidas invasivas, tais como, varreduras, 

buscas e prisões, desprovidas da garantia da reserva de jurisdição.  

Desde então, os órgãos de repressão e o serviço secreto utilizam-se da 

flexibilização do ordenamento jurídico para o cumprimento de mandados de busca e 

apreensão, prisões e monitoramentos eletrônicos, sem autorização da justiça, com base em 

uma autorização administrativa, com um objetivo específico, perseguir o Islã e os 

fundamentalistas no País. 

Poucos dias após os atentados, as autoridades francesas já apontavam os mentores 

dos ataques terroristas, com a própria eliminação dos perpetradores, além da adoção de 

diversas medidas contra o Estado Islâmico382.  

Ainda assim, sob a forte comoção da sociedade francesa, o Parlamento estendeu o 

estado de emergência pelo prazo de três meses. Em suas palavras iniciais, antes de uma sessão 

conjunta do Parlamento, o presidente François Hollande declarou que a França está em 

                                            
382 Conforme as investigações levadas a cabo em poucos dias, foi possível identificar Abaaoud Abdelhamid, 

considerado o mentor doas atentados de novembro em Paris, que portava um telefone celular, identificado pela 

polícia francesa logo após os atentados de novembro de 2015, em Paris. Com base na quebra do sigilo de dados 

do referido terminal, a polícia francesa reconstruiu o histórico dos deslocamentos do terrorista por Paris e Saint 

Denis. Segundo François Molins, que coordena os trabalhos da Seção Antiterrorismo do Ministério Público 

francês, os dados colhidos permitiram reconstituir as ações criminosas praticadas pelos terroristas suicidas no 

Stade de France, como também os ataques a restaurantes do 10.º e do 11.º distritos de Paris. No mesmo dia 13 de 

novembro de 2015, após os atentados, Abdelhamid retornou à cena do crime entre as 22h28 e 0h28, do dia 

seguinte, momento em que a operação das forças especiais da polícia (BRI) ainda tentava dominar o comando 

que atacava a casa de shows Bataclan. Nas palavras de François Molins: “a localização da suposta linha de 

Abdelhamid Abaaoud atestou uma presença no 12.º, 11.º, 10.º distritos de Paris, e em especial nas proximidades 

do Bataclan [...]. Assim, podemos crer que ele retornou às cenas dos crimes cometidos nos restaurantes enquanto 

a BRI intervinha no Bataclan. Abdelhamid, com ajuda de sua prima, Hasna Ait Boulahcen, conseguiu se refugiar 

em um apartamento no centro de Saint-Denis. No local, uma quarta célula coordenada pelo próprio Abdelhamid 

preparava um novo atentado contra o distrito de negócios de La Défense. Já no dia 17 de novembro de 2015, 

com base nas investigações iniciadas com a obtenção imediata dos dados sigilosos dos telefones utilizados pelos 

terroristas, cujas diligências, entre outras informações, possibilitaram a identificação do próprio local em que os 

criminosos se preparavam para a realização do novo ataque terrorista à Capital francesa, com base na imediata 

intervenção da polícia francesa, a célula terrorista foi desmantelada e os terroristas foram abatidos durante o 

confronto com as forças de segurança da polícia francesa”. (Andrei Netto, Terroristas de Paris planejavam 

novo ataque, O Estado de São Paulo, pub. 25 nov. de 2015, A12, Internacional).   
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guerra, logo após, proferiu palavras de impacto, como a promessa de destruir o inimigo, sem 

compaixão. 383 

Em uma leitura preliminar, poderíamos guardar um paralelismo entre os ataques 

terroristas de setembro de 2001, nos Estados Unidos, com relação aos realizados na capital 

francesa, em novembro de 2015. Contudo, a leitura do cenário atual, não é tão simplista, 

como a que foi realizada àquela época (2001) pelo governo americano.  

Diante dessa leitura, Gabriel Zacarias aponta o paradoxo em traçar dogmas e 

frases de efeito, diante do impacto gerado pelos atentados terroristas, conforme trecho a seguir 

transcrito: 

Tais paradoxos evidenciam, em primeiro lugar, que a França não está em 

guerra, no sentido tradicional da palavra, a saber: de um conflito entre 

diferentes Estados nacionais. A guerra à qual Hollande faz referência é na 

verdade a “guerra global ao terror” lançada pela administração Bush após os 

atentados de 11 de setembro de 2001. O caráter pouco claro das delimitações 

entre interno e externo, nacional e estrangeiro, surgem em parte desse caráter 

“global” do terrorismo.384    

O citado autor, também aponta outra característica, dessa vez com relação a 

própria nacionalidade dos terroristas, como forma de diferenciar os atentados de 2001 e 2015, 

e complementa, verbis:  

Entretanto, no caso norte-americano, não encontrávamos ainda o mesmo 

problema de cidadãos nacionais entre os terroristas, e as fronteiras entre o 

dentro e o fora podiam ser traçadas de maneira mais clara, mesmo se o fora 

                                            
383 Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo: “Quatro dias depois de classificar os atentados como 

“atos de Guerra” e dois dias após afirmar que ‘a França está em guerra’ [...]. Hollande mais uma vez classificou 

o grupo terrorista como o inimigo a ser batido [...]. (Paris under attack. The Economist, Estados Unidos, pub. 21 

nov. 2015, p. 20). Nesse sentido, o primeiro-ministro francês Manuel Valls, prometeu medidas severas contra 

aqueles que tiverem ligações com a organização terrorista. Segundo o premiê francês declarou: “temos um 

inimigo e é preciso nomeá-lo: é o islamismo radical. (Netto, Andrei, O Estado de São Paulo, pub. 29 nov. de 

2015, p. A14, Internacional). Após as sequências de atentados terroristas na França e Turquia, as autoridade 

políticas proclamaram que devem ser adotadas atitude enérgicas contra o Estado Islâmico. No dia 12 de janeiro 

de 2016, segundo as autoridade turcas um individuo de nacionalidade saudita ligado ao Estado Islâmico, seria o 

responsável pelo atentado suicida realizado no centro turístico de Istambul, na Turquia. Até o último 

levantamento do Governo Turco, entre as dezenas de vítimas, faleceram oito alemães e um peruano, além de 

dezenas de feridos ainda não identificados. Trata-se da terceira vez que a Turquia é alvo de atentados terroristas 

em menos de um ano. Só no ano de 2015, pelo menos 135 pessoas morreram na Turquia em decorrência dos 

crimes de terrorismo, em decorrência dos diversos atentados realizados no País”. (in Atentado atribuído ao EI 

mata 10 em Istambul. O Estado de São Paulo,  12 de jan. de 2016, p. A13, Internacional)  A última tragédia, 

perpetrada na  primeira quinzena de janeiro de 2016, provocou a reação imediata da primeira ministra alemã, 

Angela Merkel, durante o seu pronunciamento a chanceler manifestou-se  que o terrorismo já atingiu diversos 

países da União Europeia, o que demonstra a importância de reagir com determinação na luta contra os 

extremistas islâmicos, que perpetram atos de crueldade. (in UE reage pedindo maiores esforços contra o 

terrorismo. O Estado de São Paulo, 12 de jan. de 2016, p. A13, Internacional) 
384 Ibidem.  
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era tudo aquilo que não eram os Estados Unidos da América. No caso 

francês, a presença de cidadãos europeus entre os perpetradores do ataque é 

predominante: dos seis terroristas identificados até agora, cinco são 

franceses, e o suposto mandatário do ataque é belga.385 

    

Mesmo após a aprovação pelo Parlamento francês pela extensão dos efeitos do 

Estado de Emergência (l’état d’urgence), o governo estuda a mudança da legislação, como 

forma de estender medidas excepcionais após o término do regime de exceção, Conforme 

dispositivo da própria Constituição Francesa.386 

Após a extensão temporal do regime de exceção pelo prazo de três meses, 

encontra-se em fase de elaboração um projeto de lei que disciplina novas ferramentas para 

autoridade administrativas e judiciárias, de forma que os órgãos de inteligência e repressão à 

criminalidade possam ter maior liberdade de ação.  

 Entre as medidas contempladas no projeto de lei apresentado pelo Ministério do 

Interior francês ao Congresso, destacamos: a) a execução de medidas de busca e apreensão, 

inclusive durante o período noturno; b) monitoramento telefônico e de Internet; e, c) 

vigilância eletrônica. Tais medidas poderão ser autorizadas pelo Ministério Público, 

independentemente de manifestação do Poder Judiciário, para investigações sobre 

organizações criminosas e terroristas.  

                                            
385 Ibidem. 
386 Conforme publicação do períodico francês Le Monde.fr : Dans le texte transmis au Conseil d’Etat, le 

gouvernement explique donc vouloir « renforcer de façon pérenne les outils et moyens mis à disposition des 

autorités administratives et judiciaires, en dehors du cadre juridique temporaire mis en œuvre dans le cadre de 

l’état d’urgence ». Le projet de loi « renforçant la lutte contre la criminalité organisée et son financement, 

l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ne devrait pas être prêt avant début février. Dans ce projet 

de loi initialement prévu pour ne concerner que la procédure pénale a été introduit un certain nombre de 

dispositions voulues par le ministère de l’intérieur après les attentats du 13 novembre. Avec pour objectif 

« d’obtenir des outils performants susceptibles de réduire la nécessité de l’état d’urgence », décrypte un proche 

du dossier.  

Tradução Livre : “No texto apresentado ao Conselho de Estado, o governo diz que querer "reforçar os 

instrumentos e recursos perenes proporcionou às autoridades administrativas e judiciais, fora do quadro legal 

temporária implementada no quadro do Estado emergência. O projeto de lei reforça a luta contra o crime 

organizado e o seu financiamento, a eficácia e as garantias do processo penal, porém não deve ficar pronto antes 

do início de fevereiro. O projeto de lei inicialmente previsto procedimentos relativos ao processo penal, nele 

foram introduzidas uma série de disposições por parte do Ministério do Interior, após os atentados de 13 de 

novembro. Com o objectivo obter ferramentas eficientes na redução da necessidade do ‘estado de emergência’.” 

(Disponível em : http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/01/05/antiterrorisme-le-gouvernement-veut-

etendre-les-pouvoirs-de-la-police_4841803_1653578.html#r86d6mPhqdKbCatH.99>. Acesso em 06 de jan. de 

2016. Nesse sentido, ver também: (França reforçará poderes da polícia no combate ao terror, O Estado de 

São Paulo, pub. 06 jan. de 2016, p. A8. Internacional). 

http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2016/01/05/les-pouvoirs-de-police-renforces-pour-se-passer-de-l-etat-d-urgence_4841815_4809495.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/concerner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9duire/
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/01/05/antiterrorisme-le-gouvernement-veut-etendre-les-pouvoirs-de-la-police_4841803_1653578.html#r86d6mPhqdKbCatH.99
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/01/05/antiterrorisme-le-gouvernement-veut-etendre-les-pouvoirs-de-la-police_4841803_1653578.html#r86d6mPhqdKbCatH.99
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 Conforme observa Gabriel Zacarias, aventam-se medidas contrárias aos 

princípios basilares do Estado-nação, buscando-se formas jurídicas de questionáveis 

aplicações, conforme trecho a seguir em destaque:  

A tensão interna que existe na Europa, e especialmente na França, com 

relação às populações de origem imigrante – que não deixa de ser uma 

tensão de classe – parece encontrar assim uma infeliz válvula de escape no 

novo terrorismo. Não à toa, um terrorismo praticado por cidadãos franceses e 

europeus, diferentemente do que ocorria no passado. Tal situação coloca o 

Estado francês numa situação paradoxal. Por um lado, tenta-se reforçar o 

credo patriótico, reivindicando uma situação de guerra. Ao mesmo tempo, 

aventam-se medidas contrárias aos princípios basilares do Estado-nação, 

buscando-se formas jurídicas que permitam a expulsão de franceses de seu 

próprio território ou ainda o cancelamento da nacionalidade de terroristas (e 

suspeitos), o que criaria apátridas, ferindo as principais convenções de 

direito internacional.387 

Mesmo diante de um estado de comoção social, autoridades francesas ainda 

acreditam que se deve agir com ponderação em matéria de reformas legislativas. No inicio do 

ano de 2016, o presidente do Senado Francês, Gérard Larcher, demonstrou certo ceticismo 

com relação a mudança no ordenamento jurídico francês, como medidas na luta contra o 

terrorismo, conforme trecho em destaque, de sua declaração ao jornal Du Figaro, abaixo 

transcrito:   

Je voterai (…) la déchéance de nationalité mais sa portée dans la lutte contre 

le terrorisme reste à démontrer. (…)  Nous sommes dans les symboles, pas 

dans les réponses. Ce projet de réforme constitutionnelle ne renforcera qu’à 

la marge l’efficacité de la lutte contre le terrorisme.388 

Inegavelmente, os contornos de uma investigação sobre um grupo terrorista como 

o Estado Islâmico acarretam um cenário de profunda instabilidade para os próprios órgãos de 

inteligência e repressão à criminalidade, diante de uma ameaça quase impossível de prevenir 

dentro de um cenário global. 

 

                                            
387 Ibidem. 
388 Goar, Matthieu; Lemarié, Alexandre, Nicolas Sarkozy pose ses conditions à un soutien à la réforme de la 

Constitution,  Le Monde.fr., pub. 06 jan. de 2016. (Disponível em: 

<http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/01/06/nicolas-sarkozy-pose-ses-conditions-a-un-soutien-a-la-

decheance-de-nationalite_4842519_823448.html>. Acesso em 06 jan. de 2016). 

Tradução Livre: “Eu votarei [...] a privação da nacionalidade, mas o seu alcance na luta contra o terrorismo ainda 

continua [...]. Nós somos os símbolos, e não as respostas. O projeto de reforma constitucional reforçará a eficácia 

da luta contra o terrorismo”.  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9montrer/
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CAPÍTULO IV 

MONITORAMENTO DE SINAIS E O DÉFICIT DE LEGISLAÇÃO (A 

BUSCA DE UM NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O ORDENAMENTO 

PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO CORRELATA EM MATÉRIA DE 

MONITORAMENTO DE SINAIS) 

        SUMÁRIO: 4.1. O distanciamento do ordenamento jurídico brasileiro 

diante da criminalidade tecnológica; 4.1.1. A crise empírica dos meios técnicos e jurídicos no 

monitoramento de sinais; 4.1.1.1. A estagnação do Poder Público no cumprimento da Lei; 

4.1.1.2. Plataformas de monitoramento: o déficit de implementação; 4.1.1.3. As empresas de 

Internet e a “interceptação telemática”; 4.1.1.4. O monitoramento do fluxo comunicacional 

dos aplicativos estrangeiros (Whatsapp, Telegram, Messenger, BBM, entre outros); 4.2. Uma 

nova compreensão do ordenamento jurídico brasileiro na Era digital; 4.2.1. A interpretação da 

Constituição Federal brasileira frente às novas tecnologias comunicacionais; 4.2.1.1. A 

lacônica legislação infraconstitucional na disciplina do fluxo das comunicações digitais; 

4.2.1.2. O déficit legislativo na regulação das empresas de comunicação; 4.2.1.3. O regime 

jurídico dos órgãos reguladores; 4.2.1.4. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); 

4.2.1.5. A regulação administrativa do fluxo das comunicações; 4.3. A imprescindibilidade 

dos instrumentos de cooperação jurídica internacional; 4.3.1. A Convenção de Budapeste 

sobre cibercrime; 4.4. A proposta de reforma da regulamentação jurídica do monitoramento 

de sinais; 4.4.1. Da proposta de emenda à Constituição Federal de 1988; 4.4.2. Incorporação 

aos instrumentos de cooperação jurídica internacional; 4.4.3. Proposta de lei 

infraconstitucional (ideias gerais); 4.4.4. Regulamentação da matéria na esfera administrativa. 

 

4.1 O distanciamento do ordenamento jurídico brasileiro diante da nova 

criminalidade tecnológica  

Finalmente, no Capítulo 04, enfrentaremos a problemática questão do déficit da 

legislação infraconstitucional em matéria de monitoramento de sinais, cujos textos normativos 

demonstram terminologias, conceitos e pressupostos jurídicos ultrapassados, diante da nova 

realidade imposta pela globalização tecnológica. 

Inevitavelmente, torna-se imperiosa a análise preliminar da supremacia da ordem 

constitucional para o próprio embasamento da necessidade de uma nova regulamentação 
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administrativa e processual penal sobre a matéria monitoramento de sinais, sempre sob os 

alicerces constitucionais dos princípios fundamentais, cuja proteção constitucional das 

liberdades individuais, não elimina o dever de proteção à sociedade, imposta ao Estado. 

Por seu turno, diante da abordagem realizada nos Capítulos II, III e IV, com base 

no estudo das novas tecnologias informacionais e comunicacionais e legislação aplicável, 

respectivamente, notamos que além da reforma da legislação infraconstitucional, torna-se 

imperiosa uma interpretação evolutiva do ordenamento jurídico pelos tribunais superiores, 

frente aos desafios impostos pela criminalidade moderna.  

     

4.1.1. A crise empírica dos meios técnicos e jurídicos no monitoramento de 

sinais 

Apesar dos nítidos avanços em termos de obtenção de indícios e de provas de 

autoria e participação de agentes políticos e demais envolvidos de grande expressão 

socioeconômica, na prática da corrupção e crimes econômicos, sabemos que se trata apenas 

do começo de uma árdua e dura batalha, uma vez que ainda estamos adentrando o caminho na 

busca de uma investigação e de um processo penal justo e igualitário. 

Basta uma rápida retrospectiva na leitura do teor de algumas decisões proferidas 

pelos tribunais em investigações que se utilizam das “técnicas especiais de investigação”, para 

obtermos uma rápida constatação quanto à dificuldade de garantir um procedimento 

investigatório escorreito e desprovido de nulidades, cujo fundamento das decisões não só 

esbarra em questões legais, como também em questões de forte cunho político ideológico.  

Pela primeira vez, em uma recente decisão em caráter liminar, de um juiz da 

Central de Inquéritos da Comarca de Teresina, do Tribunal de Justiça do Piauí, foi 

determinado que todas as companhias de telefonia do Brasil suspendessem, temporariamente, 

o funcionamento do aplicativo Whatsapp em território nacional, uma vez que a empresa 

fornecedora do aplicativo não tinha retirado de circulação imagens de crianças e adolescentes 

expostas sexualmente.389 

                                            
389 Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, Uma reflexão sobre os avanços da tecnologia na repressão ao crime, O 

Estado de São Paulo, 29 out. de 2015, Arena Jurídica. (Disponível em: 

<http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/uma-reflexao-sobre-os-avancos-da-tecnologia-na-repressao-

ao-crime/>. Acesso em 30 out. de 2015).  
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 À época, uma vez intimado sobre a decisão, o Facebook do Brasil, acionista 

majoritário do referido aplicativo desde o ano passado390, informou que as operações das duas 

companhias eram independentes, de forma que não poderia posicionar-se sobre o assunto. Por 

sua vez, antes mesmo da tentativa de cumprimento do mandado judicial, o Tribunal de Justiça 

do Piauí cassou a decisão do juiz. 

 Alguns meses depois da referida decisão do Tribunal piauiense, novamente foi 

proferida uma ordem judicial que determinou que as operadoras de telefonia móvel do Brasil 

bloqueassem o aplicativo de mensagens de texto e voz, WhatsApp.391 

 A decisão foi proferida em um procedimento criminal, que corre em segredo de 

justiça. Isso porque o Facebook do Brasil, empresa proprietária do WhatsApp, não atendeu a 

uma determinação judicial de 23 de julho de 2015. Já em 7 de agosto de 2015, a empresa foi 

novamente notificada, sendo fixada multa em caso de não cumprimento.392 

     Como, ainda assim, a empresa não atendeu à determinação judicial, o 

Ministério Público requereu o bloqueio dos serviços pelo prazo de 48 horas, com base na lei 

do Marco Civil da Internet, o que foi deferido pela juíza Sandra Regina Nostre Marques. 

 A decisão partiu de um procedimento cautelar sigiloso de natureza criminal, cuja 

investigação recaia sobre integrantes do Primeiro Comando da Capital, investigados por 

latrocínio e tráfico de drogas.393  

                                            
390  O Facebook surpreendeu o mundo ao anunciar a compra do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp 

por 19 bilhões de dólares. É a maior negociação do mercado de tecnologia desde 2001, quando houve a fusão 

entre as americanas AOL (America On-line) e Time Warner no valor de 162 bilhões de dólares. Ao arrematar o 

app, que reúne 450 milhões de usuários ativos, o Facebook transforma em aliado um de seus maiores 

concorrentes. A aquisição, contudo, impõe uma questão: como dois produtos em essência tão diferentes - 

enquanto a rede incentiva a exposição pública, o app convida à conversa privada - coexistirão sob o comando de 

uma mesma empresa? A contradição é aparente: o que o gigante da rede quer é construir um conjunto de 

aplicações que permita às pessoas se conectar. Não importa o canal: o negócio de Mark Zuckerberg, fundador e 

CEO do Facebook, é a comunicação. Rafael Sbarai e Renata Honorato, Facebook e WhatsApp existirão juntos 

— e separados, Veja.com, São Paulo, pub. 24 fev. de 2014. (Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/facebook-e-whatsapp-existirao-juntos-e-separados>. Acesso em 18 

dez. de 2015).  
391  Conforme notícia veiculada no site do TJSP: A 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo determinou a 

operadoras de telefonia o bloqueio do aplicativo WhatsApp, pelo período de 48 horas, conforme notícia 

veiculada em 16 de dezembro de 2015: Justiça determina bloqueio do aplicativo WhatsApp, Tribunal de 

Justiça de São Paulo, pub. em 16 dez. de 2015: (Disponível em: 

<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=29056>. Acesso em 18 dez). 

de 2015. 
392 Ibidem.  
393 Ibidem.  

http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/facebook-compra-app-de-mensagens-instantaneas-whatsapp
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/facebook-e-whatsapp-existirao-juntos-e-separados
http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=29056
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 Diante da recusa no atendimento da decisão judicial, a Justiça paulista arbitrou 

multa diária no valor de cem mil reais.394 Após a multa atingir a cifra de, aproximadamente, 

seis milhões de reais, diante da inoperância do Facebook no cumprimento da ordem judicial, 

foi determinado o bloqueio do aplicativo pelo prazo de quarenta e oito horas ou até que se 

cumprisse a decisão.  

Antes do término do prazo estipulado de bloqueio do aplicativo, um 

desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, em caráter liminar, revogou a decisão de 

primeira instância da Vara Criminal de São Bernardo do Campo.395 

 A decisão da Justiça paulista gerou grande perplexidade em diversos segmentos 

sociais, inclusive, refletiu no cenário internacional396, como uma forma de censura e 

retrocesso da Nação brasileira frente as premissas fundamentais à liberdade de expressão e 

comunicação. 

 Sem querer adentrar no exame do mérito das decisões de primeira ou segunda 

instâncias da Justiça do Piauí, o polêmico caso trouxe à tona uma discussão que não se esgota 

somente na esfera jurídica, como também, no campo político administrativo e na própria 

soberania do País. 

Hoje, encontramos à disposição de qualquer pessoa, inúmeros meios de 

comunicação na internet, muitos deles, estabelecidos em países cuja existência sequer 

imaginamos, cujos aplicativos e programas utilizam-se de sistemas codificados, linguagem 

criptografada e chegam até a garantir, em seus prospectos, absoluta segurança à privacidade 

das comunicações. Por outro lado, temos um ordenamento jurídico respaldado na Lei máxima, 

                                            
394 Segundo o delegado Fabiano Barbeiro, responsável pela investigação que culminou na decisão da justiça 

paulista que determinou o bloqueio do aplicativo Whatsapp: “Durante 127 dias, esperamos por uma resposta que 

poderia nos ajudar a chegar aos grandes fornecedores do PCC, contudo diante da inoperância da empresa no 

atendimento da ordem, a multa chegou ao valor aproximado de 12,7 milhoes de reais, e mesmo assim a decisão 

não foi cumprida.” Conforme reportagem veiculada pela revista Veja, Silêncio de treze horas, ed. 2457, ano 48, 

n. 51, 23/12/2004, p. 90-92. 
395 Conforme a decisão do desembargador Xavier de Souza, da 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça: “[...] 

em face dos princípios constitucionais, não se mostra razoável que milhões de usuários sejam afetados em 

decorrência da inércia da empresa em fornecer informações à Justiça.  O magistrado destacou, ainda, que: é 

possível, sempre respeitada a convicção da autoridade apontada como coatora, a elevação do valor da multa a 

patamar suficiente para inibir eventual resistência da impetrante”. Assim, menos de vinte e quatro horas após o 

bloqueio do aplicativo do Whatsapp pelas operadoras de telefonia móvel brasileiras. O julgamento do mérito do 

recurso será analisado pela 11ª Câmara Criminal. TJSP concede liminar para restabelecer WhatsApp, em 17 dez. 

de 2015. (Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/Noticias/Noticia.aspx?Id=29057,> 

Acesso em 18 dez. 2015).  
396 A história ecoou no Vale do Silício americano, sede da empresa Facebook. Segundo relato de Mark 

Zuckerber, dono da referida empresa: (O Estado de São Paulo, Este é um triste dia para o país).  

http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Corregedoria/Noticias/Noticia.aspx?Id=29057
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cujos princípios constitucionais disciplinam que a intimidade e a privacidade não são direitos 

absolutos.  

Na esfera Constitucional, cabe citar o Artigo 5º da Constituição Federal de 1988, 

que disciplina:  

Art. 5º. Todos são iguais perante à lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 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 processual penal.397 

Por seu turno, a Lei de Interceptação Telefônica (Lei nº. 9296/1996), em seu 

artigo 7º, dispõe claramente que a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos 

especializados às concessionárias de serviço público para os procedimentos de interceptação. 

É interessante analisar, nessa perspectiva, a posição do Estado em duas de suas 

esferas. A primeira, no exercício de sua função jurisdicional, de forma que o Estado-Juiz deve 

empregar o legítimo poder de coação legal para o devido cumprimento das ordens judiciais. 

Em segundo momento, sob a concepção administrativa, os órgãos reguladores devem primar 

por um maior controle nas permissões concedidas a provedores nacionais e estrangeiros, bem 

como estabelecer, no âmbito de suas atribuições, medidas sancionatórias, como multas, 

suspensão e interrupção do serviço daqueles que não estejam colaborando com as autoridades 

brasileiras no cumprimento das normas e dos regulamentos.    

É cabível a menção, nesse sentido, à obra O poder dos juízes, de Dalmo de Abreu 

Dallari, o qual aponta as deficiências do setor público, observando que: 

É tradicional e generalizada no Brasil a convicção de que as leis não 

precisam ser obedecidas sempre nem devem ser aplicadas com muito rigor 

[...], o que torna popular a expressão “decisão de juiz se cumpre, não se 

discute”.398 

Seja em um inquérito policial, como aquele instaurado pela Polícia do Piauí, cujo 

procedimento apurava grave questão da pedofilia, ou mesmo, em uma investigação sobre um 

sequestro de uma criança, em que a única e possível forma de identificar-se a autoria do crime 

                                            
397 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
398 O poder dos juízes, p. 87-88. 
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e o local do cativeiro da vítima, seria pelo acesso ao tráfego de dados de um aplicativo, surge 

a questão: como justificar a negativa do acesso a dados por parte dessas empresas às 

autoridades oficialmente constituídas em sua função jurisdicional? 

 O assunto é preocupante e merece profunda reflexão. No estágio atual, torna-se 

imperiosa a necessidade dos tribunais superiores debruçarem-se sobre a legalidade da colheita 

da prova por sistemas de informática e telemática, cuja legitimidade da decisão tem 

excepcional importância pelos efeitos políticos e sociais.399 

 Já na esfera governamental, o Poder Público deve cobrar de seus órgãos 

reguladores a efetiva regulamentação sobre os novos sistemas de comunicação.  

 Desse modo, o emprego das novas tecnologias deve ser uma ferramenta utilizada 

em favor do desmantelamento das organizações criminosas, jamais uma garantia de 

impunidade para o submundo do crime. 

 

4.1.1.1. A estagnação do Poder Público no cumprimento da Lei  

A atividade jurisdicional é uma das premissas básicas, um dos pilares de 

sustentação do ordenamento jurídico em um Estado de Direito, mediante a qual, este substitui 

os titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do embate 

que os envolve, como medida de justiça.  

Nesse sentido, a jurisdição é, ao mesmo tempo, “poder”, “função” e “atividade”. 

Como poder, devemos entender a capacidade de decidir imperativamente e impor decisões. Já 

a função, expressa o encargo que têm os órgãos estatais de promover a pacificação de 

                                            
399 No último dia 04 de janeiro de 2016, Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, assumiu a Presidência do Tribunal de 

Justiça de São Paulo. Ao comentar o processo judicial em que a Juíza da Primeira Vara Criminal de São 

Bernardo do Campo determinou o bloqueio do aplicativo WhatsApp, afirmou que mesmo os grandes 

conglomerados econômicos “estão submetidos ao império da lei” (...) e complementou o Presidente: “Não foi 

uma ordem judicial arbitrária, injustificada. Era uma requisição de comunicações que levavam à elucidação de 

crimes graves. Serviu em um aspecto como um caráter pedagógico. Mostra que a Justiça tem que ser observada. 

Não pode uma empresa que tem poderio econômico e está sediada fora do Páis, não pode simplesmente ignorar 

uma ordem judicial”. Fausto Macedo e Julia Affonso, Não se deve ignorar ordem judicial’, diz novo presidente 

do TJ de São Paulo sobre caso do WhatsApp, O Estado de São Paulo, pub. 26 de jan. de 2015, Arena Jurídica. 

(Disponível em: < http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/nao-se-deve-ignorar-ordem-judicial-diz-

novo-presidente-do-tj-de-sao-paulo-sobre-caso-do-whatsapp/>. Acesso em 23 jan. de 2016.) 

 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/nao-se-deve-ignorar-ordem-judicial-diz-novo-presidente-do-tj-de-sao-paulo-sobre-caso-do-whatsapp/
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/nao-se-deve-ignorar-ordem-judicial-diz-novo-presidente-do-tj-de-sao-paulo-sobre-caso-do-whatsapp/
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conflitos. Por fim, a atividade é o poder de determinar o cumprimento das decisões, com base 

na outorga conferida pelo ordenamento jurídico.400 

Conforme já revelado em recentes investigações da Polícia Federal, as empresas 

furtam-se a cumprir as determinações judiciais, e alegam motivos que banalizam a soberania 

brasileira e a própria integridade das instituições públicas. 

Alegações no sentido de que a empresa não pode ser intimada por uma decisão ou 

executada na cobrança de uma multa, uma vez que não possui representação jurídica no 

território brasileiro, ou mesmo, sequer possui um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ) demonstram, no mínimo, um descaso à própria legitimidade das instituições públicas 

brasileiras, bem como, o total menosprezo a supremacia do ordenamento jurídico nacional.  

Podemos citar exemplos como a ausência da jurisdição brasileira sobre uma 

empresa estabelecida fora do território brasileiro, até a impossibilidade técnica de fornecer a 

própria a chave de criptografia que permite decifrar o conteúdo das mensagens. 

Em países como a China e Estados Unidos, onde o governo exerce um rigoroso 

controle sobre a Internet, aplicativos de troca de mensagens, como WhatsApp e Telegram401, 

não são bloqueados. Por sua vez, as empresas detentoras de seus direitos respeitam as 

regulamentações e o ordenamento jurídico local.  

 Desse modo, nada justifica o tratamento diferenciado pelas instituições públicas 

em relação às empresas de Internet, o que só se justificaria, conforme Celso Antônio Bandeira 

de Mello, se presentes as seguintes questões: 

O reconhecimento das diferenciações que não podem ser feitas sem 

quebra da isonomia se divide em três questões: a primeira diz como o 

elemento tomado como fator de desigualdade; a segunda reporta-se à 

correlação lógica abstrata existente entre o fato erigido em critério de 

descrímen e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico 

diversificado; a terceira à consonância desta correlação lógica com os 

                                            
400 Teoria Geral do Processo, p. 129 
401 Interessante apontar reportagem do Jornal o Estado de São Paulo que revelou que em poucas horas após o 

bloqueio do aplicativo WhatsApp no Brasil, houve a migração de quase 2 milhões de usuários para o aplicativo 

de uso similar, conhecido como Telegram, cuja funcionalidade desse sistema é reconhecida pela criptografia das 

mensagens, além da permitir mensagens autodestrutivas, de modo a impossibilitar o acesso futuro ao conteúdo 

das comunicações postadas no sistema. (Alexa Salomão, O Estado de São Paulo, São Paulo, pub. em 20 dez. de 

2015, Economia, p. B6).  
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interesses absorvidos no sistema constitucional e destarte 

juridicizado402  

 O tratamento isonômico não deve ocorrer somente no momento em que o 

intérprete aplica à lei, mas sim, deve ser o norte dos órgãos que atuam no próprio processo 

legislativo403, cuja melhor interpretação do ordenamento jurídico obriga-os a atuar 

positivamente, em sua função primordial, em especial, no momento em que denotamos um 

déficit de leis, como defendemos no presente trabalho, frente à busca de um novo 

entendimento sobre o ordenamento processual penal e legislação correlata em matéria de 

monitoramento de sinais. 

Certas discriminações somente podem ocorrer de forma justificada. Nesse sentido, 

Marco Antonio Marques das Silva observa que: 

Não se pode visualizar o princípio da igualdade como inerte, mas como meio 

de prover a eliminação das desigualdades, o que nos reporta à máxima 

Aristotélica de que a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades, ou seja, 

aceitar a existência das diversidades colocando-se na particular situação do 

indivíduo para, aí sim, dispensar-lhe o tratamento adequado.404 

A história revela que a inoperância do Estado na atuação contra o crime 

organizado remete, muitas vezes, ao aparecimento de forças clandestinas que vendem uma 

falsa ilusão à sociedade de que possuem os meios e ferramentas de aniquilar o inimigo. 

No ambiente virtual não é diferente. Após os atentados de 13 de novembro de 

2015 à capital francesa, o grupo clandestino de hackers Anonymous declarou guerra ao Estado 

Islâmico. Segundo a reportagem do periódico francês Le Monde.fr, hackers ligados ao grupo 

veicularam um vídeo na Internet em que prometem lançar uma operação de ciberataques 

jamais realizada antes contra os terroristas, conforme trecho a seguir transcrito: “[...] Nous 

allons lancer l’opération la plus importante jamais réalisée contre vous, attendez-vous à de 

très nombreuses cyberattaques."405 

                                            
402Celso Antônio Bandeira de Mello. O Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, p. 27.  
403 Segundo essa premissa, Marco Antonio Marques da Silva defende que: “A igualdade, por sua vez, não se 

traduz apenas como simples manifestação de direito, mas como princípio norteador à elaboração e interpretação 

das normas que formam e consolidam, como basilar, o sistema jurídico de uma sociedade justa”. (Tratado luso 

brasileiro, p. 231). 
404 (Tratado luso brasileiro, p. 231) 
405 Riposte d’Anonymous aux attentats du 13 novembre: le vrai et le faux, Le Monde, França, pub. 17 nov. de 

2015. (Disponível em : <http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/11/17/riposte-d-anonymous-aux-attentats-

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lancer/
http://www.lemonde.fr/vous/
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/11/17/riposte-d-anonymous-aux-attentats-du-13-novembre-le-vrai-et-le-faux_4812217_4408996.html?xtmc=reseaux_sociaux&xtcr=19
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Segundo veiculado no periódico O Estado de São Paulo, em menos de 24 horas 

após a declaração “de guerra” do grupo Anonymous, foram derrubados 5,5 mil perfis na rede 

social Twitter, relacionadas à rede terrorista Estado Islâmico.406 

Nesse sentido, a ausência de uma legislação pertinente à matéria, que permita ao 

Estado a atuação firme e segura (não podemos deixar de ressaltar que o limbo jurídico norteia 

o ambiente virtual), abre espaço para a atuação de grupos clandestinos, como por exemplo, o 

Anonymous. Diante da ausência do Estado, lança-se uma plataforma de combate ao “mal” e 

tais grupos decidem atuar em nome da sociedade, muitas vezes, diante da inoperância 

tecnológica, aliada à ausência de uma legislação eficaz na prevenção e repressão ao 

ciberterrorismo.  

O desafio de criar-se uma legislação sobre um ambiente que ultrapassa as 

fronteiras territoriais de nações e continentes (como no caso da Internet, cujos servidores 

podem se encontrar em um local, a sede da empresa em outro e os usuários distribuídos por 

todo o planeta), submete-se, a princípio, a uma problemática de infindável complexidade e 

impossível solução jurídica.   

O argumento de um ambiente virtual livre e desprovido de qualquer 

regulamentação jurídica, bem como da interferência e controle estatal sob o indissociável 

argumento basilar da liberdade de informação e comunicação, remete a um estado de 

desagregação social. 

A respeito do assunto, Tércio Sampaio Ferraz analisa a concepção desenvolvida 

por Locke e Rousseau sobre os limites à liberdade, ou seja, a necessidade do Estado-Leviatã 

exige uma outra forma de liberdade, conforme anota o autor:  

Nessa nova situação, a condição de ser livre vai exigir tanto não-

impedimento (liberdade no sentido negativo) quanto a participação política 

(autonomia). Rousseau pede, assim, a constituição de uma forma de 

associação que defenda e proteja de toda força comum a pessoa e os bens de 

cada associado, pela qual cada um, unindo-se a todos, não obedeça senão a si 

                                                                                                                                        
du-13-novembre-le-vrai-et-le-faux_4812217_4408996.html?xtmc=reseaux_sociaux&xtcr=19,>. Acesso em 19 

nov. de 2015). 
406 Segundo reportagem do periódico o Estado de São Paulo: “A declaração de “guerra” cibernética foi dada em 

resposta aos ataques em Paris e ganhou o nome de #OpParis, destinada a bloquear sites e contas nas redes 

sociais do Estado Islâmico. Depois do anúncio do ataque, outros grupos de hackers, como o BinarySec, também 

anunciaram campanhas contra os sites de recrutamento do Estado Islâmico.” (Anonymous derruba 5,5 mil 

perfis do EI, O Estado de São Paulo, pub. 18 nov. de 2015, Internacional, p. A17). 

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/11/17/riposte-d-anonymous-aux-attentats-du-13-novembre-le-vrai-et-le-faux_4812217_4408996.html?xtmc=reseaux_sociaux&xtcr=19
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próprio, ficando livre como antes. Para Locke, os homens, ao entrar na 

sociedade civil, abandonam a igualdade, a liberdade, e o poder que eles 

tinham no estado de natureza nas mãos de um da sociedade que será de tal 

modo disposta que o legislativo articule uma organização [...].407  

 

E complementa o autor que, na construção do conceito moderno de liberdade, 

deve-se buscar um novo enfoque, no sentido de liberdade legal, ou como diz Montesquieu, “a 

liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem” (La liberte est le droit de faire tout 

ce que les lois permettent).408 

 

4.1.1.2. Plataformas de monitoramento: o déficit de implementação 

Ao estudarmos o papel das agências reguladoras, apontaremos o déficit de 

regulamentação do Poder Público em relação às empresas de comunicação, em especial, com 

relação àquelas que operam nas redes virtuais.409 

A essencialidade constitucional do serviço de comunicação, além das obrigações 

legais que regem os deveres das empresas, muitas vezes, não são devidamente observadas, 

seja pela omissão estatal, seja pela própria dificuldade tecnológica na implementação de 

medidas de monitoramento.  

Ao estudarmos a evolução histórica dos sistemas de monitoramento, 

demonstramos que, no mundo jurídico, a medida de interceptação das comunicações 

telefônicas somente passou a ter relevância com a promulgação da Lei nº. 9296/1996, em 

especial, após a implementação das operadoras de telefonia móvel. 

O artigo 7º, da Lei de Interceptação Telefônica, dispõe que: “para os 

procedimentos de interceptação de que trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar 

serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público”. 

Por sua vez, a Lei nº. 9472/1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, além dos regulamentos da Agência Brasileira de Telecomunicações, prevê 

                                            
407 Op. Cit. p. 118. 
408 Idem, p. 119. 
409 Vide tópico 4.2.1.1 
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uma série de obrigações, não só para os próprios órgãos reguladores, como também para as 

empresas que prestam serviços de telecomunicação.  

Nesse sentido, podemos destacar que a Anatel deve atuar sempre no interesse 

público, com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, no 

atendimento das medidas necessárias para o desenvolvimento das telecomunicações 

brasileiras.00410 

Dessa forma, o artigo 19, da Lei nº. 9472/1997 atribui, entre outros deveres, 

algumas relevantes competências à Agência Brasileira de Telecomunicações para o efetivo 

cumprimento do seu papel institucional e legal, entre os quais destacamos: a) expedir normas 

e padrões a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços de telecomunicações quanto aos 

equipamentos que utilizarem; b) expedir normas quanto à outorga, prestação e fruição dos 

serviços de telecomunicações no regime público; c) editar atos de outorga e extinção de 

direito de exploração do serviço no regime público; d) celebrar e gerenciar contratos de 

concessão e fiscalizar a prestação do serviço no regime público, aplicando sanções e 

realizando intervenções; e) expedir e extinguir autorização para prestação de serviço no 

regime privado, fiscalizando e aplicando sanções; f) expedir normas e padrões que assegurem 

a compatibilidade, a operação integrada e a interconexão entre as redes, abrangendo inclusive 

os equipamentos terminais;  

Diante da seriedade que deveria ser imposta à disciplina da matéria 

telecomunicações, notamos, muitas vezes, a omissão do Estado, ou, senão, a prevalência de 

interesses econômicos e políticos, em detrimento de suas obrigações legais e administrativas. 

Não podemos deixar de destacar que a Resolução 59 do Conselho Nacional de 

Justiça dispôs em seu artigo 12, sobre algumas obrigações das operadoras de telefonia, cujo 

dispositivo por equiparação, com base no princípio da igualdade, deve ser estendido para as 

demais empresas provedoras de serviços de comunicação.411   

                                            
410 Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997: “Artigo 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o 

atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com 

independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade, e especialmente: [...]”. 
411 Resolução nº. 59, de 09 de setembro de 2008: “Art. 12. Recebido o ofício da autoridade judicial a operadora 

de telefonia deverá confirmar com o Juízo os números cuja efetivação fora deferida e a data em que efetivada a 

interceptação, para fins do controle judicial do prazo. Parágrafo único. A operadora indicará em ofício apartado 

os nomes das pessoas que tiveram conhecimento da medida deferida e os dos responsáveis pela 

operacionalização da interceptação telefônica, arquivando-se referido ofício em pasta própria na Secretaria ou 

cartório judicial.” 
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Para demonstrar a referida constatação, podemos citar casos emblemáticos em 

que, desde o final do Século XX, em especial, no tocante ao crescimento exponencial das 

autorizações judiciais de monitoramento das comunicações telefônicas, demonstraram o 

descaso do Estado, em especial, quanto ao papel dos órgãos reguladores, no fiel cumprimento 

à Lei.    

De início, já citamos uma problemática gerada pela ausência de plataforma de 

monitoramento frente a um novo sistema de fluxo de comunicação oferecido há alguns anos 

no mercado brasileiro.  

A empresa Nextel, que além de oferecer o serviço por sinal de telefonia móvel, 

ainda possibilitava, aos seus usuários, a comunicação via radiofrequência, ingressou em 

território brasileiro sem fornecer às autoridades brasileiras, a respectiva plataforma de 

monitoramento que possibilitasse a interceptação de suas comunicações via radiofrequência.  

A inoperatividade da empresa Nextel, fomentada pela omissão do próprio 

Governo foi, inclusive, objeto de debates do Fórum Permanente de Execução Penal, 

organizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Escola da 

Magistratura do mesmo Estado.412 

Não podemos deixar de destacar que o rádio Nextel é, até hoje, nos morros 

cariocas, um dos principais instrumentos de comunicação das facções criminosas.  

Como segundo caso emblemático, agora na esfera da “interpretação privada” de 

uma ordem judicial, podemos citar outra empresa de telecomunicação, estabelecida na cidade 

do Rio de Janeiro.  

Em outra oportunidade, a empresa Telemar deixou de cumprir uma ordem judicial 

de monitoramento das comunicações telefônicas de um terminal vinculado à empresa, devido 

à falta de suporte técnico para desvio do áudio, uma vez que os terminais de fibras óticas das 

linhas telefônicas da referida empresa eram localizados dentro do quadro ótico, na realidade 

um armário, que impossibilitava o acesso pelos agentes de segurança pública, fato que tornou 

impossível a execução imediata da medida judicial.413 

                                            
412 Álvaro Mayrink da Costa (Org.). Fórum Permanente de Execução Penal: Oficinas de Direito Penal e 

Processo Penal – Apontamentos sobre a interceptação de comunicações telefônicas e dados, garantias 

constitucionais e instrumentos de enfrentamento à criminalidade, p. 13-14. 
413 Idem, p. 14. 
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Nesse sentido, oportuna a citação às conclusões do Fórum Permanente de 

Execução Penal, realizado em 2003, ao afirmarem que “caberia à ANATEL vedar a colocação 

em mercado de qualquer tipo de serviço que escape ao controle estatal”. Nesse sentido, 

complementam: “nenhum serviço de comunicação pode ser admitido a operar no país sem que 

seja possível monitorá-lo regularmente”.414 

Finalmente, tal como acontece com o sistema de comunicação por rádio, as 

ligações internacionais, por via de by pass, não podem ser toleradas no País sem que se 

estabeleça um meio de controle das mesmas.415 

 

4.1.1.3 As empresas de Internet e a “interceptação telemática”  

Após nos manifestarmos sobre a polêmica questão da interceptação do fluxo de 

comunicações em sistemas de informática e telemática, com base na interpretação evolutiva 

do inciso XII, do artigo 5º da Constituição Federal, torna-se oportuna uma rápida digressão 

sobre o posicionamento das empresas de Internet no cenário jurídico brasileiro do 

monitoramento de sinais.  

O alcance e a velocidade das redes digitais, bem como a facilidade de conexão 

entre as pessoas, levaram a uma rápida migração dos sistemas convencionais de comunicação 

para os mais variados sistemas de troca de mensagens e conversação, disponibilizados pela 

Rede Mundial de Computadores.  

Rapidamente, os reflexos dessa migração foram sentidos nas investigações 

criminais. Logo em meados do Século XXI, em especial nas investigações sobre associações 

de narcotraficantes, os criminosos passaram a corresponder-se com o objetivo de desenvolver 

suas atividades ilícitas, bem como tratar sobre o modus operandi delas, através de correios 

eletrônicos, chats de conversação, entre outros sistemas eletrônicos.   

Por sua vez, naquela época, os sistemas de monitoramento do fluxo das 

comunicações telefônicas e de dados ainda apresentavam deficiências quanto às diversas 

tecnologias em constante evolução que surgiam nas redes de telefonia fixa e celular.  

                                            
414 Idem, p. 17. 
415 Naquela época, as empresas legalmente constituídas, realizavam ligações internacionais, em sistema de call 

back, que eram revertidas para um número local. A ligação era feita sem pagamento para a empresa local, sem 

recolhimento de tributos e com enorme dificuldade para o eventual desvio de áudio. (Idem. p. 17) 
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Assim, o rápido avanço e velocidade da tecnologia gerou um novo obstáculo para 

os órgãos de repressão, ao se defrontarem com um sistema de comunicação desprovido da 

respectiva plataforma de monitoramento das redes eletrônicas.  

 Novamente, diante da lacunosa ou mesmo inexistente regulação administrativa da 

matéria, os órgãos de repressão passaram a uma nova batalha jurídica frente aos provedores 

de Internet estabelecidos no próprio território brasileiro.  

 Mesmo diante do respaldo legal da Lei de Interceptação Telefônica, nos termos 

do parágrafo único do artigo 1º416, bem como do artigo 7º417, cujo dispositivo concede o poder 

de requisição à autoridade policial perante as empresas concessionarias de comunicação, 

copiosamente, as empresas de Internet recusavam-se a cumprir as determinações judiciais.  

Podemos inclusive citar o artigo 2º, III, da Lei Complementar n°. 87/1996, que 

dispõe sobre a incidência de ICMS sobre "prestações onerosas de Serviços de Comunicação, 

por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, 

a repetição a ampliação de comunicação de qualquer natureza". Nesse sentido, não podemos 

deixar de incluir os serviços prestados por provedores ligados à Internet, pois praticamente 

todos auferem lucro decorrentes de suas atividades.418 

A casuística, inclusive, manifestou-se sobre a natureza do serviço prestado pelos 

provedores de Internet, de modo que conforme decisão proferida em Recurso Especial, o 

Ministro José Delgado, pronunciou-se no sentido que, O provedor vinculado à INTERNET 

tem por finalidade essencial efetuar um serviço que envolve processo de comunicação exigido 

pelo cliente, por deter meios e técnicas que permitem o alcance dessa situação fática419.  

Por sua vez, destaca em sua decisão que a empresa provedora de Internet 

equivoca-se no entendimento de que não presta serviço de comunicação, uma vez que, 

segundo o Ministro: “[...] prestações onerosas de Serviços de Comunicação, por qualquer 

                                            
416 “Artigo 1º [...] Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em 

sistemas de informática e telemática.” 
417 Projeto de Lei nº. 9296, de 24 de julho de 1996: “Artigo 7° Para os procedimentos de interceptação de que 

trata esta Lei, a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de 

serviço público.” 
418 Lei Complementar n°. 87, de 13 de setembro de 1996: “Artigo 2° O imposto incide sobre: [...]  III - 

prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, 

a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza; [...]” 
419 Conforme trecho da Ementa proferida em sede de Recurso Especial: Tributário. Provedor da internet. 

Prestação de serviço de comunicação, espécie de serviço de telecomunicação. Relação de natureza negocial com 

o usuário. Fato gerador de icms determinado. Incidência. Lei complementar n° 87/1996. Lei n° 9.472/1997. 

(STJ. REesp 323358/PR, Rel. Min. José Delgado, v.u., publ. em DJ 03/09/2001 p. 158). 
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meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição a 

ampliação de comunicação de qualquer natureza”, círculo que abrange os serviços prestados 

por provedores ligados à Internet, quando os comercializam.420 

No ano de 2004, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência 

da Polícia Federal em São Paulo conduzia uma investigação sobre integrantes de uma 

associação de narcotraficantes que pretendiam exportar drogas para o continente europeu.  

As trocas de mensagens entre os criminosos eram realizadas através de um correio 

eletrônico de um conhecido provedor de Internet estabelecido em território brasileiro, 

vinculado a uma empresa de comunicação genuinamente brasileira. As investigações sobre os 

narcotraficantes demonstraram a imprescindibilidade da medida excepcional de 

monitoramento das mensagens eletrônicas de um dos e-mails identificados.  

Diante dos argumentos de fato e direito apresentados à Justiça Federal de São 

Paulo, uma vez concedida a ordem de monitoramento eletrônico das mensagens enviadas e 

recebidas pelo narcotraficante investigado, foi encaminhado ao representante legal da empresa 

de internet a determinação judicial para cumprimento em 48 horas, diante da 

excepcionalidade e urgência da medida. 

Após o término do prazo, aliado ao silêncio da empresa de Internet, foi realizado 

contato com a empresa, que, inadvertidamente, terceirizou a um escritório de advocacia a 

análise da ordem judicial, expondo o próprio sigilo judicial que recaía sobre o procedimento 

investigatório.   

Segundo informado pelo advogado, representante jurídico da empresa, sua 

instrução era para que a ordem judicial não fosse atendida pelo provedor, uma vez que a 

matéria “interceptação telemática” estaria sob litígio no Supremo Tribunal Federal, nos 

termos de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta sobre a validade do parágrafo 

único, do artigo 1º, da Lei nº. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica).  

É adequado consignar que não havia liminar da Corte suprema suspendendo os 

efeitos do referido dispositivo legal, nem tampouco qualquer ordem de instância superior 

suspendendo o cumprimento da decisão.  

                                            
420 Ibidem.  
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Diante do descaso, a Justiça brasileira, de imediato, determinou a prisão do 

representante legal da empresa, momento em que um dos diretores que representavam a 

empresa, cumpriu a determinação judicial, mediante o espelhamento do correio eletrônico do 

investigado.    

Independentemente dos argumentos fático e jurídico, cujos elementos 

demonstravam que o monitoramento do e-mail de um dos integrantes da associação era a 

única forma de conhecer o modus operandi da organização, além da própria identificação dos 

demais integrantes do grupo criminoso, a ordem judicial, por si só, jamais poderia ser objeto 

de questionamentos de qualquer alçada, senão do próprio Poder Judiciário.  

Nesse sentido, nenhum argumento técnico ou jurídico, justifica o descumprimento 

de uma ordem judicial legítima, enquanto não modificada pelo juízo competente, ou mesmo, 

reformada por instância superior. 

Se não bastasse a inobservância da decisão judicial, algumas empresas de Internet 

apresentam argumentos inconcebíveis, entre eles, a ausência da jurisdição brasileira sobre a 

empresa, diante da ausência de uma filial no Brasil, ou mesmo, a falta de tecnologia 

compatível para a obtenção dos dados requisitados pela Justiça.  

Diante de tamanho e exponencial descaso ao ordenamento jurídico brasileiro, a 

própria lei autoriza medidas coercitivas para o devido cumprimento das decisões judiciais. 

Com relação aos provedores de internet, o Marco Civil enumera alguns tipos de sanções, 

como a advertência, multa, suspensão e proibição da atividade. Inclusive, o Poder Judiciário 

deve determinar a própria prisão por desobediência do representante legal ou dirigente da 

pessoa jurídica que criar óbices a um dos pilares do próprio Estado Democrático de Direito, a 

validade e a legitimidade das decisões judiciais.    

Por mais de uma vez, os criminosos aproveitaram-se da omissão do Poder Público 

e da desídia das empresas de Internet para migrarem suas comunicações do telefone para o 

anonimato da plataforma Word Wide Web, cujas novas tecnologias comunicacionais e 

informacionais são basicamente amparadas na atualidade. 

Por sua vez, logo no inicio do Século XX, após o alto investimento do Estado em 

equipamentos de monitoramento telefônico421, os órgãos de prevenção e repressão à 

                                            
421 Vide tópico 1.5.6., do Capítulo I.  
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criminalidade passaram a investir em novas tecnologias de monitoramento do fluxo das redes 

virtuais.  

Seja qual for a natureza da empresa prestadora de serviço de comunicação, ou 

seja, companhias telefônicas, aplicativos, provedores de Internet, entre outros, não podem 

receber tratamento díspar diante do tráfego da Internet.  

Aliás, a doutrina constitucionalista é pacífica no entendimento da premissa de que 

as desigualdades de tratamento somente se justificam se presente um fator que justifique o 

discrímen, conforme observa Marco Antonio Marques da Silva:  

Reclama-se um tratamento igualitário entre pessoas que se encontram sob os 

mesmos aspectos e condições considerados pela norma. A efetivação da 

igualdade, portanto, requer a busca de equiparação de condições aos 

desiguais, o que implica reconhecimento de descrímen autorizado a fim de 

proporcionar a real equidade. Para considerar-se uma discriminação como 

legal, faz-se necessário averiguar se existe correlação lógica entre os 

interesses abrangidos no ordenamento jurídico, o fato diferenciador e sua 

consequência. Tem-se como inaceitáveis as discriminações que não 

encontram um fundamento racional ou busquem realizar a igualdade de 

condições dos desiguais a fim de equiparação.422 

 

 Nesse sentido, a neutralidade das redes, nos termos do Marco Civil da Internet, 

prevê uma série de obrigações aos provedores de Internet (Google, Facebook, Twitter, 

Whatsapp). 

 Conforme analisaremos em tópico posterior, já há manifestações dos tribunais 

superiores, mas ainda não pacificadas, no sentido de que as empresas de Internet estabelecidas 

em outros países, mas com subsidiárias no Brasil, devem cumprir as ordens de interceptação 

das autoridades judiciais brasileiras. 

 

 4.1.1.4. O monitoramento do fluxo comunicacional dos aplicativos 

estrangeiros (Whatsapp, Telegram, Messenger, BBM)  

                                            
422 Tratado luso brasileiro, p. 231. 
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Em um período inferior a duas décadas, contado da efetiva possibilidade de acesso 

à população brasileira da telefonia móvel celular, o Brasil atingiu a marca de mais de 280 

milhões de linhas ativas dessa modalidade de telefonia.423    

Por sua vez, em recente levantamento realizado pela própria Anatel, entre o curto 

período registrado entre os meses de maio a setembro de 2015, foram desativadas mais de 10 

milhões de linhas de telefonia móvel celular no Brasil.424  

A recente inversão do crescimento contínuo do número de linhas ativas de 

telefonia móvel celular, nada mais é do que o reflexo da migração do consumidor para os 

aplicativos de troca de mensagens instantâneas, cujo sistema permite, inclusive, a realização 

de ligações ponto a ponto, independente da linha telefônica, sem custo para o usuário.425   

Uma breve análise do ponto de vista econômico demonstra que a constante 

redução do uso das linhas telefônicas, devido à migração para os aplicativos de comunicação, 

já impactou, de forma considerável, na obtenção de receita pelas operadoras de telefonia.  

Nesse cenário, surgiram aplicativos como o BBM, Messenger, Whatsapp, 

Telegram, WeChat, entre outros. 

De forma a abordarmos o tema central do presente tópico, no tocante à 

problemática questão técnica e jurídica do monitoramento das novas tecnologias, torna-se de 

                                            
423 No Capítulo 1, citamos com base em levantamento da Agência Brasileira de Telecomunicações (ANATEL), 

que em agosto de 2015, o Brasil já possuía mais de uma linha de telefonia móvel celular por habitante, com o 

objetivo de demonstrar a evolução da telefonia móvel celular no País. 
424 Segundo reportagem publicada no Jornal O Estado de São Paulo, as quatro maiores operadoras do País – 

Claro, Oi, Tim e Vivo – perderam linhas ativas dentro do período compreendido entre maio a novembro de 2015. 

A operadora Vivo, líder de mercado, desconectou 3,6 milhões de linhas – a Tim teve queda de 3,3 milhões. Por 

sua vez as operadoras Claro e Oi ficaram, respectivamente, com 2,5 milhões e 1,3 milhão de linhas. A queda no 

número de linhas móveis também reflete uma tendência do mercado de telecomunicações: as operadoras estão 

faturando cada vez menos com voz e mais com serviços de banda larga. No primeiro semestre de 2015, elas 

ganharam mais comos serviços de dados (R$ 33,6 bilhões) do que com voz (R$ 32 bilhões). (Brasil Perde 10 

milhões de linhas de celular por culpa do ‘efeito WhatsApp’, O Estado de São Paulo, pub. em 09 dez. de 

2015, Caderno Economia, p. B13). 
425 Segundo reportagem do  periódico O Estado de São Paulo, publicada no final do ano de 2015: “Outro assunto 

importante, que esteve entre os principais acontecimentos do ano, foi a disputa entre operadoras de 

telecomunicações e serviços de mensagens instantâneas, como o WhatsApp e Viber. Empresas como Claro, Oi, 

Tim e Vivo viram suas receitas com voz e mensagens de texto (SMS) despencarem nos últimos meses com a 

adoção massiva do aplicativo por mais de 100 milhões de brasileiros. Segundo as operadoras, esses aplicativos 

atuam de forma ilegal no País, já que permitem que seus usuários usem o smartphone para fazer ligações de voz. 

A tecnologia por trás dos apps, no entanto, é diferente da adotada pelas teles, já que as ligações são feitas por 

meio da internet. Segundo as empresas de telefonia, os aplicativos de mensagens instantâneas devem ser 

regulamentados para garantir condições iguais de competição no País. (Tecnologia marca polêmicas de 2015: 

Falta de conhecimento sobre o tema esteve presente nas grandes questões do ano, de Uber a Donald Trump e 

Volkswagen.” (O Estado de São Paulo, pub. em 29 dez. de 2015. (Disponível em: 

http://blogs.estadao.com.br/link/tecnologia-marca-polemicas-de-2015/. Acesso em 30 dez.  de 2015).  

http://blogs.estadao.com.br/link/tecnologia-marca-polemicas-de-2015/
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fundamental importância colacionar alguns recentes embates jurídicos que envolveram o 

aplicativo (WhatsApp), como também, o sistema de mensagens BBM, da empresa Blackberry.  

Conforme abordado em tópico anterior426, a suspensão do aplicativo WhatsApp 

gerou grande polêmica em diversos segmentos sociais. Desde a sua criação em 2009, pelo 

americano Brian Acton e Jam Koum, de nacionalidade ucraniana, o referido aplicativo atingiu 

a incrível cifra de bilhões de usuários pelo Mundo. 

Oportuno destacar que o Brasil já ocupa a terceira posição no cenário mundial 

entre os usuários do aplicativo WhatsApp, uma vez que, atualmente, somente é superado pela 

China e Índia.427 

Após o anúncio da aquisição do WhatsApp pela empresa americana Facebook, 

acirram-se as discussões jurídicas sobre a responsabilidade civil e penal dos provedores e 

redes sociais, cujos sistemas permitem o fluxo comunicacional e informacional em um 

ambiente virtual desprovido de controle e extremamente nebuloso do ponto de vista 

regulatório.    

Nesse sentido, podemos afirmar, com segurança, que o referido aplicativo é o 

maior símbolo de transformação e ascensão em curso no mundo virtual. As mensagens 

trocadas pelo WhatsApp já superaram o número de torpedos enviados em todo o planeta.428 

 Inegavelmente, o bloqueio ao acesso em todo um país de um sistema de 

comunicação utilizado por milhões de usuários, suscita críticas e opiniões fervorosas sobre a 

desproporcionalidade entre uma decisão judicial monocrática, cuja medida recai sobre as 

comunicações de supostos criminosos em uma investigação isolada, em detrimento de toda 

uma coletividade de milhões de usuários que se utilizam do mesmo canal de comunicação 

para suas relações pessoais, profissionais, entre outras.  

Por sua vez, não podemos deixar de destacar que o acesso a tais provedores foi de 

fundamental importância para o sucesso no desmantelamento de grandes organizações 

                                            
426 Vide tópico 4.1.1. 
427 Rafael Sbarai e Renata Honorato, Facebook e WhatsApp existirão juntos — e separados, (cit.) 
428 A migração de usuários do SMS (short message service), o famoso torpedo, para programas de comunicação 

instantânea O aplicativo ostenta ainda outra marca, registra cinco vezes o número de mensagens trocadas pelo 

Facebook diariamente. É aí que a trajetória do aplicativo trombou com a da rede social, forçando o gigante a 

voltar às compras. "O Facebook comprou, sobretudo, uma valiosa carteira de clientes", diz Jack London, autor 

do livro Adeus, Facebook, que descreve a natureza volátil do mercado de redes sociais. (cit.).  Facebook e 

WhatsApp existirão juntos — e separados, pub. em 24 fev. de 2014. 
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criminosas. Podemos citar, como exemplo, a operação Lava Jato429, em que o monitoramento 

das conversas do doleiro Alberto Youssef, através do aplicativo BBM, da empresa Blackberry, 

foi decisivo para culminar na identificação do maior esquema de corrupção e desvio de 

dinheiro dos cofres públicos da história da Nação brasileira.  

Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça foi justamente julgada a 

legalidade do monitoramento das mensagens do sistema de comunicação BlackBerry 

Messenger (BBM) realizada no curso da operação “Lava Jato”. 

Segundo a defesa dos impetrantes, foram realizados monitoramentos de 

comunicações à margem da legalidade, maculando a integralidade dos elementos de prova 

obtidos no curso da investigação, uma vez que houve violação não apenas do Tratado de 

Assistência Mútua em matéria penal entre Brasil e Canadá (Decreto n° 6.747/2009), como 

também do próprio artigo 5º, XII, da Constituição Federal, conforme trecho do Acórdão 

abaixo consignado:  

[...] procedimento de interceptação telemática, direcionado diretamente à 

empresa privada canadense RIM (Research In Motiori) foi integralmente 

realizado pela autoridade policial federal brasileira que presidiu a 

investigação, e não pela Autoridade Central indicada no Tratado de 

Assistência Mútua em Matéria Penal entre Brasil e Canadá (Decreto n° 

6.747/2009), sendo, assim, absolutamente ilegal"; [...]430 

    Nesse sentido, os impetrantes alegaram que os elementos de prova colhidos no 

curso da investigação e aqueles derivados dela, eram eivados de absoluta nulidade, diante da 

ilegalidade do procedimento que autorizou a interceptação telemática das mensagens do 

sistema BBM.  

   Dessa forma, também contestaram a própria decisão judicial que autorizou o 

monitoramento das comunicações telemáticas: 

[...] ignorou a existência de Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal 

entre Brasil e Canadá , que regula e confere legitimidade à prova produzida 

entre os dois países, uma vez que o ordenamento jurídico não respalda a 

cooperação jurídica entre autoridade judicial brasileira e ente privado 

sediado fora do país, desrespeitando os princípios que norteiam os Acordos e 

Tratados Internacionais431 

                                            
429 (STJ, Habeas Corpus nº 310.113, Rel. Min. Newton Trisotto, j. 27/11/2014, pub. DJU, 03/12/2014) 
430 Ibidem. 
431 Ibidem. 
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   Por fim, a decisão consignou a soberania da jurisdição brasileira, 

independentemente da localização física da empresa que oferece o serviço de comunicação.  

   Oportuno consignar que a investigação recaiu sobre crimes praticados ou 

iniciados no Brasil, bem como as mensagens monitoradas foram captadas em território 

brasileiro, derivadas de conversas de investigados residentes no Brasil. Dessa forma, não 

houve desrespeito a tratados e convenções internacionais na decisão nos Autos do 

Procedimento Cautelar, que determinou o monitoramento telemático do sistema BBM, da 

empresa de comunicação canadense. Conforme abaixo consignado em trecho da decisão: 

Nada há de ilegal em ordem de autoridade judicial brasileira de interceptação 

telemática ou telefônica de mensagens ou diálogos trocados entre pessoas 

residentes no Brasil e tendo por objetivo a investigação de crimes praticados 

no Brasil, submetidos, portanto, à jurisdição nacional brasileira. O fato da 

empresa que providencia o serviço de mensagens estar sediada no exterior, a 

RIM Canadá, não altera o quadro jurídico, máxime quando esta dispõe de 

subsidiária no Brasil e que está apta a cumprir a determinação judicial, como é 

o caso, a Blackberry Serviços de Suporte do Brasil Ltda.[...] A cooperação 

jurídica internacional só seria necessária caso se pretendesse, por exemplo, 

interceptar pessoas residentes no exterior, o que não é o caso, pois todos os 

acusados residem no Brasil.432 

Conforme defendemos no tópico anterior, inclusive pela própria previsão do 

Marco Legal da Internet, não prospera o argumento constantemente alegado pelas empresas 

de comunicação estrangeiras de não estarem submetidas à jurisdição brasileira, uma vez que a 

sede da empresa é localizada em outro país que não o território brasileiro. 

De acordo com o que podemos destacar em recentes decisões da Justiça brasileira, 

o Facebook tem personalidade jurídica no Brasil, a empresa possui um estabelecimento físico 

na cidade de São Paulo, uma equipe de funcionários e faturamento, no entanto argumentam 

que o aplicativo WhatsApp é um ente jurídico com personalidade jurídica distinta da empresa 

Facebook do Brasil. Dessa forma, o referido aplicativo não estaria sob a égide da Jurisdição 

brasileira, uma vez que a sede da empresa é na Irlanda.  

Conforme veiculado pela própria empresa Facebook e replicado por diversos 

canais da mídia nacional e estrangeira, horas depois da determinação do bloqueio do 

                                            
432 Ibidem. 
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aplicativo WhatsApp pela Justiça paulista, Marck Zuckerberg, presidente do Fabebook, 

escreveu, na sua própria rede social, que “este é um dia triste para o País”433.  

Já Jan Koun, co-fundador do WhatsApp, disse que: “Estamos desapontados com a 

decisão de bloquear o acesso ao WhatsApp, instrumento do qual muitos brasileiros passaram 

a depender. É triste de ver o Brasil isolado do resto do mundo”434. Por sua vez, declararam 

que as empresas já estariam tomando todas as medidas pertinentes para reverter a decisão da 

justiça brasileira, diante do prejuízo causado a milhões de usuários que deixaram de ter acesso 

ao aplicativo WhatsApp.435 

   A referida declaração do bilionário empresário americano do Vale do 

Silício gera, no mínimo, um motivo de reflexão, senão de mudança da própria postura do 

Estado e das autoridades brasileiras.  

   No momento em que a empresa Facebook do Brasil é demanda pelo 

Poder Judiciário brasileiro a colaborar em uma investigação criminal sobre a mais perigosa 

facção criminosa brasileira, os executivos da referida rede social, alegam a “autonomia” e 

“independência” das empresas Fabebook e WhatsApp, perante o ordenamento jurídico 

brasileiro. Por seu turno, no momento em que eles externam sua indignação pelo cerceamento 

à liberdade de expressão e de comunicação diante do bloqueio judicial, as duas empresas 

atuam como uma só, no sentido de manipular a opinião pública, diante da expressiva 

penetração social, formadora de opiniões em escala mundial, frente aos bilhões de usuários 

dos seus serviços e sistemas virtuais. 

   Por outro lado, não podemos deixar de destacar o fato de que, 

atualmente, a empresa Facebook ou WhatsApp, fornecem um serviço de natureza essencial, 

nos termos da Constituição Federal de 1988, ou seja, “comunicação”, a um número 

considerável de brasileiros, em todo território nacional. 

                                            
433Segundo notícia veiculada no periódico o Estado de São Paulo: “A decisão da 1ª Vara Criminal de São 

Bernardo de bloquear o WhatsApp por 48 horas foi reprovada por Jan Koum, cofundador e presidente-executivo 

da empresa, e Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, que comprou o aplicativo em 2014 por US$ 19 bilhões. 

Através de textos publicados no Facebook nesta quinta-feira, 16, os executivos acreditam que os maiores 

prejudicados serão os usuários brasileiros e classificaram o episódio como ‘triste’.” O Estado de São Paulo. 

Executivo do WhatsApp e Zuckerberg criticam bloqueio do app, 17/12/2015. (Disponível em: 

<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,executivo-do-whatsapp-e-zuckemberg-criticam-bloqueio-do-

app,1812715>. Acesso em 31 dez. de 2015). 
434 Por determinação Judicial, operadoras bloqueiam WhatsApp no Brasil. O Estado de São Paulo, São 

Paulo, pub. 17 dez. de 2015, Economia, p. B14.  
435 Renato Cruz, Quem Manda no WhatsApp, O Estado de São Paulo, São Paulo, pub. em 20 dez. de 2015, 

Economia, p. B7. 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,executivo-do-whatsapp-e-zuckemberg-criticam-bloqueio-do-app,1812715
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,executivo-do-whatsapp-e-zuckemberg-criticam-bloqueio-do-app,1812715
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   De forma a corroborar nosso entendimento, oportuna a opinião de 

Marcos Dantas, conforme trecho a seguir em destaque:   

Empresas que prestam serviços suportados na internet, assim como também 

as pessoas que usam a internet, não estão acima das leis, ou sob alguma 

proteção legal especial. Não existem “direitos digitais”. Por acaso existiram 

outrora “direitos analógicos”? Existem direitos humanos, independentemente 

de tecnologias. Nesse sentido, nenhum direito — expressão, ir e vir, saúde, 

moradia, privacidade, qualquer outro — foi infringido pela decisão de uma 

Juíza brasileira, no cumprimento das suas atribuições. Se a liberdade de 

expressão estivesse dependente do WhatsApp (felizmente não está!), nós nos 

encontraríamos diante de flagrante caso de monopólio nas comunicações, 

vedado pela nossa Constituição.436   

 

Nesse sentido, deveriam, por obrigação legal e regulamentar, manter uma 

estrutura digna e condizente com o tamanho da empresa e a própria relevância constitucional 

dos serviços prestados a milhões de cidadãos em território nacional, no mínimo, para 

atendimento das demandas judiciais.  

Entretanto, apresentam uma estrutura minimalista, não correspondente ao valor de 

bilhões de dólares, conforme recente negociação de aquisição da empresa WhatsApp pela rede 

social Facebook.   

Por outro lado, conforme os fatos acima demonstrados, as empresas e aplicativos 

da Internet, seguem políticas de gestão voltadas somente aos interesses comerciais de suas 

sedes, estabelecidas no exterior, de forma que enfrentam com desprezo a integridade das 

instituições públicas e do ordenamento jurídico brasileiro.  

Assim, diante da universalização alcançada pela dependência tecnológica de seus 

bilhões de usuários virtuais, algumas empresas e aplicativos de Internet julgam-se superiores 

ao interesse público. Diante do inestimável poder de alcance e penetração instantânea em seus 

bilhões de usuários distribuídos pelos quatro cantos do planeta, influenciam parte 

considerável não só da população, como também da própria mídia. 

                                            
436 Marcos Dantas, O WhatsApp não está acima da lei, O Globo, Rio de Janeiro, pub. em 03jan. de 2016. 

(Disponível em: <http://oglobo.globo.com/opiniao/whatsapp-nao-esta-acima-da-lei-

18385944#ixzz3wVG1BExu>. Acesso em 06 jan. de 2016). 

http://oglobo.globo.com/opiniao/whatsapp-nao-esta-acima-da-lei-18385944#ixzz3wVG1BExu
http://oglobo.globo.com/opiniao/whatsapp-nao-esta-acima-da-lei-18385944#ixzz3wVG1BExu
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Podemos constatar tal premissa com a recente decisão da justiça paulista que 

determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp437. Logo após o conhecimento 

público da decisão, diversos meios de imprensa teceram críticas desprovidas de qualquer juízo 

crítico, sob os reais argumentos jurídicos e fáticos que levaram à medida liminar 

aparentemente extrema.  

Conforme reportagem veiculada no periódico O Estado de São Paulo, apesar de 

opiniões divergentes sobre a referida decisão de bloqueio, alguns ditos especialistas da área de 

tecnologia e direito, emitiram opiniões, no mínimo, polêmicas, ao questionarem uma legítima 

decisão judicial.438 

Nos termos da reportagem publicada no dia seguinte ao bloqueio do aplicativo 

pelas operadoras de telefonia, colacionamos algumas declarações, no sentido de justificar a 

opinião acima constatada. Segundo Marília Maciel, gestora do Centro de Tecnologia e 

Sociedade (CTS), ligado à Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro: A resposta da Justiça 

deve ser proporcional ao fato. No caso do WhatsApp, a decisão afetou uma plataforma 

utilizada por milhões de brasileiros em prol de um único caso. Já Wilson Jabur, professor da 

Faculdade Getúlio Vargas, São Paulo, disse: O Brasil entrou para a história como um mau 

exemplo. Por fim, Carlos Affonso de Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do 

Rio de Janeiro (ITS-Rio), constatou que: a suspensão dificilmente ocorreria em países da 

União Europeia. O princípio da proporcionalidade tem raiz europeia e prevaleceria.439  

Por sua vez, o Comitê Gestor da Internet (CGI.br)440, órgão responsável por 

estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no 

Brasil, manifestou-se sobre a decisão da Justiça paulista, no sentido de que o artigo 12 da Lei 

                                            
437 Vide tópico 4.1.1.4. 
438 Segundo reportagem veiculada pelo Jornal o Estado de São Paulo: “A quinta-feira, 17, foi um dia atípico para 

os brasileiros: o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp – que é usado por 9 em cada 10 pessoas no 

País, segundo o Ibope – estava bloqueado. No total, mais de 100 milhões de pessoas não conseguiram se 

comunicar pelo aplicativo após a juíza Sandra Regina Nostre Marques, da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do 

Campo, determinar o bloqueio do serviço pelas operadoras brasileiras. O motivo foi a “desobediência” do 

WhatsApp, que não atendeu a uma ordem judicial que solicitava dados de envolvidos em uma investigação sobre 

integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa de São Paulo.” (Especialistas questionam 

bloqueio do WhatsApp, O Estado de São Paulo, São Paulo, pub. 18 dez. de 2015, Economia, p. B6).  
439 Ibidem.  
440 Nos termos do Decreto nº. 4.829/2003, o Comitê Gestor da Internet no Brasil tem a atribuição de estabelecer 

diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil e diretrizes para a execução 

do registro de Nomes de Domínio, alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e administração pertinente ao 

Domínio de Primeiro Nível ".br". Também promove estudos e recomenda procedimentos para a segurança da 

Internet e propõe programas de pesquisa e desenvolvimento que permitam a manutenção do nível de qualidade 

técnica e inovação no uso da Internet. (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4829.htm>. Acesso em 06 jan. de 2016).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4829.htm
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nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), não serve como justificativa legal para embasar o 

bloqueio do aplicativo WhatsApp.441 

Segundo manifestação do referido Comitê, o artigo 12, da Lei nº 12.965/2014, 

somente autoriza somente a suspensão temporária de atividades que envolvam a operação de 

coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais, ou de 

comunicações por provedores de conexão e de aplicações de Internet. Dessa forma, o 

aplicativo WhatsApp, por ser um aplicativo de serviço, não seria abrangido pela redação do 

referido dispositivo legal. 

Diante do argumento acima disposto, os aplicativos são considerados serviços de 

valor adicionado, não se confundindo com serviços de telecomunicações, de acordo com a Lei 

Geral de Telecomunicações (LGT), e, por isso, não têm as mesmas obrigações das operadoras 

de telefonia.442 

Em nossa opinião, os argumentos apresentados, além de afrontar a ordem jurídica, 

criam uma falsa percepção de que o Estado, através do Poder Judiciário, estaria 

desrespeitando o inciso IX, do artigo 5º da Constituição Federal443, que dispõe justamente 

sobre a proibição da censura.  

                                            
441 Segue nota contendo trecho da manifestação do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) ao tomar 

conhecimento da decisão judicial proferida em regime de segredo de justiça pela Exma. Juíza da 1ª Vara 

Criminal do Foro de São Bernardo do Campo (SP), determinando às empresas prestadoras de serviço de acesso à 

Internet, fixa ou móvel (provedores de acesso e conexão) a suspensão pelo prazo de 48 horas, em todo o 

território nacional, do acesso através dos serviços da empresa aos domínios: whatsapp.net e whatsapp.com e 

subdomínios existentes relativos a estes aplicativos, devendo bloquear o tráfego de qualquer conteúdo que 

contenham tais domínios e, ainda, todos os números de IP vinculados aos domínios e subdomínios, inclusive a 

limpeza de cachê desses domínios, entre outras providências. “[...] O CGI.br vem a público esclarecer que o art. 

12 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) autoriza tão somente a suspensão temporária das atividades que 

envolvam os atos elencados expressa e taxativamente no art. 11 do mesmo diploma legal: "a operação de coleta, 

armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de 

conexão e de aplicações de Internet". Nesse sentido, o teor do art. 12 do Marco Civil da Internet não se refere à 

aplicação extensiva da lei para que se determine a suspensão total e irrestrita das atividades de empresas 

prestadoras de serviços e aplicações Internet.” (Disponível em: <http://cgi.br/esclarecimento/nota-de-

esclarecimento-dezembro-2015/.> Acesso em: 06  dez de 2016) 
442 Nos termos de reportagem publicada pelo periódico O Estado de São Paulo: “[...] Essa contribuição defende 

que a abordagem regulatória mais adequada para os serviços de OTT é manter essa definição e, ao mesmo 

tempo, garantir uma desregulamentação progressiva dos serviços de telecomunicações”, disse o Facebook, 

completando que dessa forma se atingiria a “simetria regulatória” pleiteada pelas operadoras. (Capelas, B., 

Facebook Brasil critica possível regulamentação de aplicativos, O Estado de São Paulo, pub. 20 jan. de 2016, 

B14. Economia). 
443 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença; [...]” 

http://cgi.br/esclarecimento/nota-de-esclarecimento-dezembro-2015/
http://cgi.br/esclarecimento/nota-de-esclarecimento-dezembro-2015/
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O ordenamento jurídico brasileiro impõe à empresa Facebook do Brasil, acionista 

majoritária do aplicativo WhatsApp a responsabilidade legal sobre a empresa. A justificativa 

da empresa proprietária do aplicativo de que as operações da rede social Facebook e do 

aplicativo WhatsApp não se comunicam, não justifica o descumprimento de uma decisão 

soberana do Poder Judiciário brasileiro. 

Como outro argumento, também apontado na reportagem acima indicada, segundo 

um porta voz do WhatsApp, a empresa não dispõe dos dados solicitados pela Justiça, uma vez 

que as mensagens do aplicativo ficam armazenadas temporariamente nos servidores, somente 

até a entrega ao destinatário final, ou seja, logo em seguida, elas são apagadas.444 

Interessante notar que após as referidas intromissões judiciais nos aplicativos, 

foram colacionados perigosos argumentos por pseudoespecialistas da área, como também 

pelas empresas envolvidas.  Diante de um forte poder de penetração delas, em relação aos 

milhões de usuários dos aplicativos, criou-se uma áurea de censura à liberdade de expressão e 

comunicação.  

Nesse sentido, não podemos deixar de caracterizar como uma política de 

manipulação social, em que se cria uma zona de permissividade, transponível ao interesse 

público, diante dos interesses econômicos de uma empresa privada e de seus usuários.    

Além dessa problemática, as empresas de aplicativos e do universo da Internet, 

mantêm uma postura extremamente fechada em relação ao diálogo com as instituições 

públicas. Muitas vezes, submetem qualquer tentativa de diálogo ou acordo à suas matrizes na 

Califórnia, que, em geral, impõem o silêncio absoluto aos executivos brasileiros, uma vez que 

sequer possuem representação no território brasileiro. 

Conforme consulta pública do Ministério das Comunicações do governo brasileiro 

sobre uma nova regulação nas regras de concessões de telefonia fixa e inclusão de um marco 

regulatório de serviços de banda larga fixa e móvel, encerrada em janeiro de 2016, o 

Facebook Brasil, em suas propostas, criticou a possibilidade de uma eventual regulação dos 

aplicativos de Internet, como Facebook e WhatsApp, ao mesmo tempo em que defendeu uma 

maior desregulamentação sobre as operadoras de telecomunicações.445 

                                            
444 Especialistas questionam bloqueio do WhatsApp, O Estado de São Paulo, São Paulo, pub. 18 dez. de 2015, 

Economia, p. B6. 
445 Consulta pública do modelo de telecom recebe 915 contribuições, Ministério das Comunicações, Brasília, 

pub. 20 jan. de 2016. Disponível em: <http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-

http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/institucionais/38630-consulta-publica-do-modelo-de-telecom-recebe-915-contribuicoes
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Em sua manifestação, assinada pelo diretor de Relações Institucionais do 

Facebook, Bruno Magrani, a empresa norte-americana defendeu que: 

[...] não há nenhum racional jurídico para estender aos serviços de OTT 

(over-the-tops, termo em inglês utilizado para falar sobre aplicativos) a 

estrutura regulatória aplicável às prestadoras de serviços de 

telecomunicações (operadoras). No entanto, isso não significa que a atual 

estrutura regulatória deva ser mantida. Pelo contrário: os encargos 

regulatórios para as operadoras de telecomunicações poderiam ser 

reduzidos.446  

Esse fato já foi vivenciado em oportunidades em que o Poder Público acabou por 

encontrar-se de mãos atadas, ao proferir decisão, em caráter liminar, no sentido de obter dados 

de empresas de Internet. No entanto, diante da ausência de uma representação, (salvo de 

representação comercial para venda de publicidade), não se pôde cumprir a ordem judicial, 

uma vez que a empresa não possuía sequer uma estrutura mínima de atendimento a demandas 

da Justiça, governos e demais autoridades públicas. 

Nesse sentido, o Poder Judiciário acaba por enfrentar dificuldades no próprio 

cumprimento de suas decisões, muitas vezes, em caráter liminar, para citar, ou mesmo, 

intimar o representante legal da pessoa jurídica. 

Assim sendo, torna-se imperiosa uma postura proativa dos órgãos reguladores, no 

sentido do atendimento aos normativos administrativos e na aplicação das respectivas sanções 

às empresas que deixarem de cumprir com suas obrigações frente ao Estado e aos usuários.  

Dentro dessa vertente, oportuna a citação de trecho da decisão do Desembargador 

Federal João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, conforme trecho 

abaixo transcrito:  

[...] Determinada a quebra de sigilo telemático em investigação de crime 

cuja apuração e punição sujeitam-se à legislação brasileira, impõe-se ao 

impetrante o dever de prestar as informações requeridas, mesmo que os 

servidores da empresa encontrem-se em outro país, uma vez que se trata de 

empresa constituída conforme as leis locais e, por este motivo, sujeita tanto à 

legislação brasileira quanto às determinações da autoridade judicial 

brasileira. [...]447 

                                                                                                                                        
noticias/institucionais/38630-consulta-publica-do-modelo-de-telecom-recebe-915-contribuicoes>. Acesso em: 20 

jan. de 2016). 
446 Capelas, B., Facebook Brasil critica possível regulamentação de aplicativos, O Estado de São Paulo, pub. 

20 jan. de 2016, Economia, p. B14. 
447 TRF4ª. Mandado de Segurança n° 5030054-55.2013.404.0000/PR – 8ª Turma, Rel. Des. Federal João Pedro 

Gebran Neto, v.u., j. 26/02/2014. 

http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/institucionais/38630-consulta-publica-do-modelo-de-telecom-recebe-915-contribuicoes
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Inclusive afrontam a ordem jurídica brasileira, ao se eximirem da 

responsabilidade de atenderem aos mandados judiciais, ao afirmarem que os dados e as 

conversas são armazenados em provedores localizados no exterior, de forma que os órgãos de 

repressão devem submeter-se a instrumentos de cooperação jurídica internacional, entre eles, 

a carta rogatória e os tratados e convenções internacionais.  

Conforme consignado na mesma decisão do Tribunal Regional Federal, abaixo 

transcrita:  

[...] O armazenamento de dados no exterior não obsta o cumprimento da 

medida que determinou o fornecimento de dados telemáticos, uma vez que 

basta à empresa controladora estrangeira repassar os dados à empresa 

controlada no Brasil, não ficando caracterizada, por esta transferência, a 

quebra de sigilo. 

A decisão relativa ao local de armazenamento dos dados é questão de âmbito 

organizacional interno da empresa, não sendo de modo algum oponível ao 

comando judicial que determina a quebra de sigilo. [...]448 

 

Não podemos também deixar de mencionar que a partir do momento em que 

empresas provedoras de Internet oferecem seus serviços em território brasileiro, as mesmas 

devem submeter-se à jurisdição brasileira. 

Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, suscitada em Questão de 

Ordem nos Autos do Inquérito n.º 784/DF, sob relatoria da Ministra Laurita Vaz, ficou 

consignada que a empresa Google Inc. e a sua subsidiária no Brasil, Google do Brasil, 

deveriam cumprir as ordens de interceptação das autoridades judiciais brasileiras sem novos 

questionamentos.449 

Por seu turno, a decisão da Ministra abordou a inequívoca matéria da afronta à 

soberania do país, dispensando a análise da submissão à cooperação jurídica internacional, 

diante a preeminência do ordenamento jurídico brasileiro, conforme destacou a Ministra na 

mesma decisão: 

 [...]. Recusar ao juiz brasileiro o poder de decretar a interceptação 

telemática ou telefônica de pessoas residentes no Brasil e para apurar crimes 

praticados no Brasil representaria verdadeira afronta à soberania nacional e 

capitis diminutio da jurisdição brasileira. 

                                            
448 Ibidem.  
449 Questão de Ordem no Inquérito 784/DF, Corte Especial, Relatora Min. Laurita Vaz, m.v.,  j. 17/04/2013. 
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Inquestionavelmente, o impacto, do ponto de vista criminal, será da mesma forma 

que o econômico, de proporção considerável para a segurança pública.  

Já é uma preocupação dos Estados a constatação de que, cada vez mais, as 

pessoas, em especial, os criminosos, utilizam-se desses aplicativos para a realização de suas 

práticas criminosas, seja na própria realização do tipo penal, seja como meio para tal intento.  

Segundo o primeiro-ministro britânico David Cameron, diante da crescente 

constatação do crescimento do uso das novas tecnologias, em especial, aquelas que não 

permitem o acesso ao conteúdo das conversas e dados, haverá uma exponencial zona de 

conforto para as organizações criminosas, sem que as agências de inteligência possam atuar 

no monitoramento delas.450  

Em especial após os últimos atentados terroristas na Europa, a pressão das 

autoridades sobre as empresas de tecnologia será intensificada. Conforme questiona David 

Cameron: Vamos permitir meios de comunicação que simplesmente não podemos ler?”, disse 

Cameron, em referência a apps como WhatsApp, Snapchat, Telegram e outros. “Minha 

resposta a essa pergunta é: não, nós não devemos permitir”.451 

Em 2011, enquanto a Inglaterra estava sob constante ameaça terrorista e atos de 

vandalismo,  David Cameron sugeriu o bloqueio a serviços como Twitter e BBM (serviço 

criptografado da empresa Blackberry) para inibir a organização dos ataques, conforme 

constatação do primeiro-ministro:  Estamos trabalhando com a polícia, os serviços de 

inteligência e a indústria para ver se seria correto interromper a comunicação das pessoas 

via websites e serviços quando soubermos que eles estão conspirando para a violência, 

desordem e criminalidade.452 

 

4.2. Uma nova compreensão do ordenamento jurídico brasileiro na era 

digital 

O cenário contemporâneo demonstra um movimento político-ideológico, fundado 

em premissas que questionam as bases ideológicas do Estado liberal. Nesse contexto, a ideia 

                                            
450 Primeiro-ministro britânico quer banir WhatsApp e Snapchat, O Estado de São Paulo, São Paulo, pub. 

em 13 jan. de 2015. (Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/link/primeiro-ministro-britanico-quer-banir-

whatsapp-e-snapchat/>. Acesso em 30 nov. de 2015). 
451 Ibidem. 
452 Ibidem. 

http://blogs.estadao.com.br/link/inglaterra-estuda-interromper-redes-sociais/
http://blogs.estadao.com.br/link/twitter-e-bbm-facilitam-comunicacao-entre-autores-de-disturbios-em-londres/
http://blogs.estadao.com.br/link/primeiro-ministro-britanico-quer-banir-whatsapp-e-snapchat/
http://blogs.estadao.com.br/link/primeiro-ministro-britanico-quer-banir-whatsapp-e-snapchat/
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de um ordenamento jurídico amparado pelo formalismo extremo e normativista da teoria pura 

do Direito453, sedimentado pelo positivismo jurídico clássico454, sucumbe diante de uma 

suprema legitimação social. 

Nesse sentido, a representação do anseio daqueles que delegaram o Poder aos seus 

representantes políticos, legitimaria uma nova concepção de política criminal frente aos novos 

desafios impostos pela criminalidade.   

Diante dessa nova concepção, amparada pela doutrina europeia e norte-americana, 

surgem profundas críticas quanto à instabilidade dos alicerces e vetores constitucionais, cujos 

reflexos seriam ruinosos para a normatividade da Constituição.  

Como solução às crises metodológicas do positivismo jurídico, no campo 

constitucional, surgiram novas teorias no sentido de salvar o positivismo jurídico, de forma a 

amoldar o ordenamento jurídico às exigências contemporâneas e a crescente fluidez da 

realidade social subjacente.455   

Com base nessa tentativa, podemos citar a teoria estrutural pós-positivista da 

norma jurídica, desenvolvida por Friedrich Müller, no campo do Direito Constitucional, em 

especial, diante de sua crescente aceitação no mundo jurídico, conforme ressalta Paulo 

Bonavides, em trecho a seguir transcrito:  

Dentre os referidos juristas, destacamos aqui a figura singular do Professor 

Friedrich Müller, Decano da Faculdade de Direito da Universidade de 

Heidelberg, que ora desenvolve um método racionalista de interpretação 

constitucional, em que procura deixar estruturada uma hermenêutica que 

permita explicar a Constituição, sem perda de sua eficácia, e como ela 

realmente se apresenta, com vínculos materiais indissolúveis, fora da própria 

antinomia tradicional por onde se operava a separação irremediável entre a 

Constituição formal e a Constituição material.456 

                                            
453 Hans Kelsen defendia um modelo no qual as normas constitucionais não valem porque tem um determinado 

conteúdo, mas sim porque elas são elaboradas de uma forma determinada. (in Teoria Pura do Direito, p. 210). 
454 O advento da Escola Histórica do Direito e a elaboração dos Códigos precipitaram a decadência do Direito 

Natural clássico, fomentando, ao mesmo passo, desde o século XIX até a primeira metade do século XX, a 

expansão doutrinária do positivismo jurídico. (Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional, cit. p. 272). 
455 Ressalta Paulo Bonavides que: “Dentre dos arraiais teóricos dessa corrente surgiram juristas comprometidos 

com a teoria material da Constituição, que buscaram uma saída metodológica para a crise em que a tópica tende 

igualmente a mergulhar, a partir de suas premissas fundamentais, a exemplo de algo que já ocorrera dantes com 

a jurisprudência dos interesses e principalmente com a escola livre do Direito, a saber, aquelas correntes cujos 

exageros configuraram uma  certa impotência teórica em lançar alicerces mais seguros, como novamente se vem 

buscando, a uma teoria material do Direito e, por via de extensão, a um conceito mais flexível e dinâmico do 

Direito Constitucional, amoldado às exigências de nossa época e à crescente fluidez da realidade social 

subjacente”.  (op. cit, p 512-513). 
456 Idem, p. 514. 
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  Robert Alexy, ao discorrer sobre o conceito de normas de direitos 

fundamentais, tece profundas críticas à “teoria estrutural pós-positivista da norma jurídica”. 

Sem tirar a sua importância, Alexy observa que:  

Müller caracteriza sua teoria como uma teoria da norma que supera o 

positivismo jurídico. O enunciado central de sua – como ele define – teoria 

estrutural pós-positivista da norma jurídica consiste na tese da “não-

identidade entre norma e texto normativo”. Com essa tese, Müller pretende 

dizer “que uma norma jurídica é mais que o texto”. A concepção da norma 

jurídica como “constituída apenas linguisticamente” seria a “ilusão de uma 

concepção puramente formalista de Direito”. Uma teoria pós-positivista – 

que para Müller significa uma teoria adequada – da norma jurídica teria, por 

oposição, que partir do pressuposto de que “a norma jurídica é determinada 

pela realidade social, pelo âmbito da norma”.457  

 

  Por sua vez, segundo Miguel Reale Junior é um erro considerar-se imutável e 

intangível um sistema jurídico-politico que, como se sabe, estava prestes a ser superado, sob o 

impacto de profundas inovações operadas na ciência e na tecnologia, dando lugar a 

conhecidos conflitos sociais e ideológicos. Antes mesmo, porém, que ocorresse a ruptura das 

vigas mestras do Estado de Direito de tipo individualista, para a laboriosa modelagem de um 

novo Estado de Direito fundado na justiça social, houve a clara percepção, por parte de 

juristas, de filósofos e de sociólogos, da necessidade de abandonar soluções estereotipadas, 

incompatíveis com uma sociedade que parecia disposta a correr risco, ainda não superado, de 

comprometer a liberdade individual em prol de valores da igualdade.458  

 

   Diante dessas premissas, Miguel Reale Junior, ao refletir em sua obra sobre o real 

sentido da lei, esclarece que:  

 

Isto posto, quando um complexo de valores existenciais incide sobre determinadas 

situações de fato, dando origem a modelos normativos, estes, apesar de sua forma 

imanente, não se desvinculam do “mundo da vida” que condiciona sempre a 

experiência jurídica. O Direito só se constitui quando determinadas valorações dos 

fatos sociais culminam numa integração de natureza normativa. (...)459 

                                            
457 Robert Alexy. Teoria dos direitos fundamentais, p. 75-76. 
458 Teoria Tridimensional do Direito, p. 17. 
459 Nesse sentido Miguel Reale Junior esclarece que: “A semântica jurídica, em suma, como teoria das mudanças 

dos conteúdos significativos das normas de direito, independentemente da inalterabilidade de seu enunciado 

formal, não se explica apenas em função do caráter expansivo ou elástico próprio dos modelos jurídicos, mas 

sobretudo, em virtude das variações operadas ao nível da LEBENSWELT, na qual o Direito afunda suas raízes.” 

(Ibidem, p. 103-104).  
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   Desse modo que, uma vez promulgada uma lei, ela passa a ter vida própria, liberta 

das intenções iniciais daqueles que a elaboraram. Ela sofre alterações inevitáveis em sua 

significação, seja porque sobrevêm mudanças no plano dos fatos (quer fatos ligados à vida 

espontânea, quer fatos de natureza científica ou tecnológica), ou, então, em virtude de 

alterações verificadas na tela das valorações.460 

 

   Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição Federal da República 

Federativa do Brasil. Após 24 anos de ditadura militar, o povo clamava por mudanças. 

Restaurou-se a democracia, consolidou-se um sistema de repartição de poderes, de forma que 

se estabeleceu um Judiciário independente, um Executivo regrado e um Legislativo 

representativo. 

Contudo, conforme previsto pelo próprio legislador constituinte originário, no 

artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Provisórias461, previa-se a possibilidade de 

uma ampla reforma constitucional, no sentido de buscar um equilíbrio no ordenamento 

jurídico, pós o traumático período de exceção, uma vez restabelecida estabilidade da 

segurança jurídica, sob o primado de um Estado Democrático de Direito. 

Em vista do acima demonstrado, conclui-se que o Congresso Nacional não 

cumpre a sua função institucional, na suprema função de representação da vontade popular. 

Em primeiro lugar, porque deixa influenciar-se por crises políticas e institucionais, omitindo-

se no cumprimento de sua função primordial, a função legiferante. Em segundo lugar, deixa 

de realizar uma interpretação lógica e jurídica do texto constitucional, ao omitir-se na reforma 

de diplomas basilares para o devido equilíbrio de uma Nação, amparada sob a égide de um 

Estado Democrático de Direito462, como por exemplo, o Código Penal463 e o Código de 

                                            
460 Ibidem, p.104. 
461 Nos termos do artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: “A revisão constitucional será 

realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros 

do Congresso Nacional, em sessão unicameral”. (Disponível em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constfed.nsf/16adba33b2e5149e032568f60071600f/92ab4c78dad402c8032565620

07270ed?OpenDocument,>. Acesso em 10 de jan. de 2016). 
462 Ao deixar de realizar a reforma constitucional nos termos do artigo 3º da ADCT, torna-se inconstitucional a 

revisão da Constituição Federal de 1988, conforme entendimento externado pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal: "Emenda ou revisão, como processos de mudança na Constituição, são manifestações do poder 

constituinte instituído e, por sua natureza, limitado. Está a ‘revisão’ prevista no art. 3º do ADCT de 1988 sujeita 

aos limites estabelecidos no § 4º e seus incisos do art. 60 da Constituição. O resultado do plebiscito de 21 de 

abril de 1933 não tornou sem objeto a revisão a que se refere o art. 3º do ADCT. Após 5 de outubro de 1993, 

cabia ao Congresso Nacional deliberar no sentido da oportunidade ou necessidade de proceder à aludida revisão 

constitucional, a ser feita ‘uma só vez’. As mudanças na Constituição, decorrentes da ‘revisão’ do art. 3º do 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constfed.nsf/16adba33b2e5149e032568f60071600f/92ab4c78dad402c803256562007270ed?OpenDocument,Acesso
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constfed.nsf/16adba33b2e5149e032568f60071600f/92ab4c78dad402c803256562007270ed?OpenDocument,Acesso
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Processo Penal464. Por fim, em terceiro lugar, não podemos deixar de destacar o excessivo 

número de Emendas Constitucionais incorporadas ao texto constitucional. Conforme consulta 

realizada ao site da Câmara dos Deputados, até o mês de janeiro de 2016, no dia 15 de 

setembro de 2015, foi publicada a Emenda Constitucional nº. 90.465 

Nesse sentido, muitas vezes, enxergamos a Constituição Federal de 1988, como 

uma "colcha de retalhos", cujas diretrizes que deveriam ser de natureza principiológica e 

programática em questões de relevante interesse nacional, afastam-se do anseio social.   

Não podemos deixar de mencionar as limitações impostas pelo próprio legislador 

originário, como clausula pétrea da Constituição Federal de 1988, conforme observa José 

Afonso da Silva: 

O poder de reformar a Constituição é inquestionavelmente um poder 

limitado, porque regrado por normas da própria Constituição que lhe 

impõem procedimento e modo de agir, dos quais não pode arredar sob pena 

de sua obra sair viciada, ficando mesmo sujeita ao sistema de controle de 

constitucionalidade. Esse tipo de regramento de atuação do poder de reforma 

configura limitações formais, que podem ser assim sinteticamente 

enunciadas: o órgão do poder de reforma (ou seja, o Congresso Nacional) há 

de proceder nos estritos termos expressamente estatuídos na Constituição.466 

 

  Cabe ressaltar que diversas barreiras já foram superadas desde a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, com o emprego de novas tecnologias no 

combate ao crime organizado, em especial, após a promulgação da Lei nº 12.850/2013 (Lei do 

Crime Organizado). Contudo, sabemos que ainda há muito a ser feito e a evoluir na busca de 

uma investigação amparada pelas garantias e direitos que devem nortear o Estado 

Democrático de Direito brasileiro.  

                                                                                                                                        
ADCT, estão sujeitas ao controle judicial, diante das ‘cláusulas pétreas’ consignadas no art. 60, § 4º e seus 

incisos, da Lei Magna de 1988." (ADI 981-MC, rel. min. Néri da Silveira, julgamento em 17-3-

1993, Plenário, DJ de 5-8-1994.) No mesmo sentido: “Ao Poder Legislativo, federal ou estadual, não está aberta 

a via da introdução, no cenário jurídico, do instituto da revisão constitucional." (ADI 1.722-MC, rel. min. Marco 

Aurélio, julgamento em 10-12-1997, Plenário, DJ de 19-9-2003.) 
463 Vide tópico 2.3.4, do Capitulo II.   
464 Atualmente encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº. 8.045/2010 (novo Código 

de Processo Penal).  
465 No sentido do parágrafo supracitado, desperta curiosidade os assuntos consignados como matéria 

constitucional via Emendas. Nesse sentido, podemos citar o próprio texto da última Emenda Constitucional 

promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, cuja nova redação do artigo 6º da 

Constituição Federal, acabou por introduzir o “transporte” como direito social. (Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html.>. 

Acesso em 07 jan. de 2016).  
466 José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 65. 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=981&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=1752
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1722&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2124
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao1988.html
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4.2.1 A interpretação da Constituição Federal brasileira frente às novas 

tecnologias comunicacionais  

Ao analisarmos as divergências doutrinárias e jurisprudenciais sobre o parágrafo 

único, do artigo 1º, da Lei n. 9.296/1996, apontamos os diversos entendimentos quanto ao 

significado e à própria constitucionalidade da previsão legal do monitoramento do fluxo de 

comunicações em sistemas de informática e telemática, diante da interpretação dos incisos X 

e XII, do artigo 5º, além dos demais dispositivos corolários a eles.  

Nesse sentido, a previsão normativa do referido parágrafo único apresenta 

flagrante falta de correspondência e integração com as novas tecnologias em matéria do fluxo 

de comunicações.  

Defendemos diante dessa análise, que os referidos dispositivos constitucionais 

dispõem sobre as mais variadas formas de comunicação, seja de voz, dados, imagens, 

independentemente da plataforma ou sistema utilizado.  

Na interpretação do referido dispositivo constitucional, a dúvida recai justamente 

sobre o alcance da expressão “no último caso”, uma vez que o próprio inciso XII, do artigo 5º, 

da Constituição Federal, nos apresenta redação de aparente dubiedade, senão vejamos:  

 

Art. 5º [...] 

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 processual penal.467   

 

Conforme destacamos no Capítulo I, diversos autores consideram que o referido 

dispositivo constitucional somente permite a interceptação das comunicações telefônicas, de 

forma que o legislador constituinte vedou, de forma absoluta, o monitoramento aos demais 

meios de comunicação, como por exemplo, o acesso aos “dados”. 

Por sua vez, em nossa opinião, a referida interpretação quanto à vedação absoluta 

do monitoramento de outras formas de comunicação, que não a telefônica, mostra-se 

desarrazoada e desproporcional às necessidades jurídicas decorrentes do desenvolvimento 

científico e tecnológico do mundo contemporâneo. 
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Nesse sentido, não se justifica a figura da ponderação dos bens jurídicos468, sob o 

argumento da excepcionalidade, na ausência de embasamento no ordenamento jurídico, ou 

seja, somente quando conveniente frente aos interesses em jogo, de modo que os juízes, em 

casos extraordinários, legitimam a proteção quando da ameaça de um bem jurídico que 

consideram de maior valor, em detrimento de um bem de valor inferior.   

Não partimos jamais da premissa de que os tribunais devem abster-se ou mesmo 

renunciar a validade dos direitos e garantias individuais, muito pelo contrário, devem valer-se 

do princípio da proporcionalidade, conforme sugere Winfried Hassemer, ao questionar sobre a 

maneira de assegurar a aplicação do referido princípio, ou seja, ele obriga os aplicadores da 

lei, de forma genérica, a uma atuação cuidadosa e ele mesmo concretiza a proporcionalidade 

por meio da precisão dos limites da intervenção, in verbis:.  

[...] Desse modo, o princípio da aplicação jurídica proporcional pode ser bem 

assegurado não (somente) por um apelo geral (na decisão possivelmente 

não-vinculante), mas (também) por meio de uma indicação concreta (e par 

seu cumprimento controlável) aos aplicadores da lei.469  

Ao realizarmos uma interpretação gramatical do referido dispositivo 

constitucional, diante de uma norma elaborada em período anterior à própria telefonia móvel 

celular, estaríamos ignorando premissas básicas da interpretação evolutiva e da própria 

unidade do texto constitucional.  

Por sua vez, notamos que em um Estado Democrático de Direito, amparado na 

legalidade, diante de um Poder Judiciário garantidor dos direitos e garantias individuais, 

torna-se inconcebível realizar uma interpretação hermética do ordenamento jurídico em 

matéria de novas tecnologias.  

O cenário contemporâneo demonstra que a cooperação internacional, cuja 

instrumentalização opera-se através de acordos, tratados e convenções, mostra-se imperiosa a 

uma interpretação evolutiva do ordenamento jurídico em matéria de monitoramento de sinais.  

O entendimento jurídico de que a Constituição Federal de 1988 somente 

excepciona a possibilidade de interceptação das comunicações telefônicas, de forma que 

qualquer outra forma de monitoramento do fluxo de comunicações e dados que não estejam 

                                                                                                                                        
467 Constituição da República Federativa de 1988.  
468 Winfried Hassemer, ao tratar em sua obra sobre a “escuta telefônica e combate ao perigo”,  pondera sobre a 

postura dos juízes no receio de se utilizar das ferramentas necessárias para a prevenção a criminalidade 

organizada. (Direito Penal libertário, p. 125-137). 
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compreendidos no conceito do sinal telefônico seria inconstitucional, mostra-se, no mínimo, 

desproporcional com os anseios de um Estado Democrático de Direito, garantidor das 

liberdades individuais e coletivas.   

Nessa esteira, torna-se interessante a ponderação colacionada por Tércio de 

Sampaio Ferraz Júnior, sob o âmbito de validade das próprias constituições moderna, sob o 

enfoque das conquistas de um Estado de Direito e liberal, uma vez que, segundo aponta o 

autor:   

Há uma séria discussão no mundo jurídico-político sobre se certas normas 

contidas nas constituições modernas, ou seja, a partir dos movimentos 

constitucionalistas, que nos vêm da Revolução Francesa e do 

constitucionalismo norte-americano, embora contidas na Constituição, de 

certa maneira estão ali por reconhecimento do constituinte, posto que na 

verdade estariam até acima da própria Constituição. 470 

 

Evidentemente, a essência da referida norma constitucional tornou-se a garantia 

da intimidade e privacidade das comunicações, seja qual for a forma ou sistema utilizado, cuja 

tutela jurídica deve recair para aqueles que não se utilizam da privacidade proporcionada 

pelas novas tecnologias para a realização de práticas criminosas.  

Por outro lado, ao interpretarmos os direitos e garantias individuais, sob o 

argumento da indissociável interpretação restritiva, inevitavelmente, implicará o 

reconhecimento de um Estado fraco, desprovido de instituições políticas livres, justas e 

democráticas.  

Nesse sentido, a melhor interpretação dos dispositivos constitucionais pertinentes 

à matéria monitoramento de sinais, não é aquela voltada a uma análise etimológica de 

palavras e termos, condensada apenas em aspectos conceituais determinados à época da 

elaboração do texto constitucional. Pelo contrário, o alcance da essência do referido 

dispositivo constitucional deve ser norteado dentro de um sistema valorativo, evolutivo, à luz 

dos anseios de uma sociedade livre, justa, democrática e segura, sob o constante controle 

jurisdicional dos seus atos. 

                                                                                                                                        
469 Idem, p. 136. 
470 Tércio Sampaio Ferraz Junior. Poder Constituinte, 61. 
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Diante dessas premissas, Marco Antonio Marques da Silva justifica, com base nos 

Direitos Humanos, como fonte do direito natural, a interpretação contrária ao próprio texto 

constitucional, no seguinte sentido:  

Alguns entendem os Direitos Humanos como sendo um corpo jurídico dito 

de direito natural, ínsito na natureza humana, e que, portanto, estão acima 

das Constituições que são obra política, feita pelos homens. Assim admitido, 

poderíamos dizer que uma Constituição é uma lei fundamental e suprema de 

um Estado, mas acima dela existe o direito natural, isto é, se uma 

Constituição não respeitar esse direito, nesse ponto ela não obriga [...].471 

 

A sociedade contemporânea não pode manter-se vinculada de forma hermética a 

dogmas e postulados, cuja importância histórica consolidaram os pilares de uma sociedade 

livre e igualitária, mas sim, de sistematizá-los em conjunto com novos princípios, cujos 

anseios sociais, alçados em valores de mesma validade e importância, clamam pela 

manutenção de um equilíbrio na busca da manutenção do postulado básico da proteção a 

dignidade da pessoa humana e da paz.  

É cabível mencionar, nesse ponto, a indagação de Miguel Reale, ao discorrer 

sobre a essência da ciência do Direito, ou seja, “Que fins ou valores norteiam os homens e que 

deveres resultam desses fins?” 472 

Torna-se crucial, assim, que o Direito exista como uma realidade social, voltada 

para os anseios de liberdade, paz e justiça da humanidade, conforme complementa Miguel 

Reale:  

Se o Direito existe como uma realidade social, e se em razão desta se 

estabelecem juízes e tribunais, assim como se movimentam clientes e 

advogados, é sinal que há fins a serem atingidos ou, pelo menos, fins que os 

homens julgam necessários a seu viver comum.473  

Diante de uma interpretação sistêmica, não nos podemos imitar a uma análise do 

ordenamento jurídico baseada somente em normas e princípios garantidores, mas sim, analisá-

las em conjunto com a própria evolução da sociedade, também sob o aspecto das novas 

tecnologias.  

                                            
471 Tratado Luso Brasileiro, p. 230. No mesmo sentido do autor, ver Tércio Sampaio Ferraz Junior, op. Cit., p. 

62. 
472 Miguel Reale. Filosofia do Direito, p. 260. 
473 Ibidem. 
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Os anseios sociais devem caminhar conectados ao mundo moderno, em que os 

parâmetros que norteiam a própria valoração de alguns postulados, como a imagem, a vida 

privada e a intimidade, adquirem um novo significado em uma sociedade cada vez mais 

distante do mundo real e cada vez mais próxima do mundo digital.   

Toda essa história, apesar dos contratempos, demonstra a busca pela ordem e os 

ditames de um ordenamento jurídico estável, não só do ponto de vista das garantias que 

conduzem a uma vida dentro de parâmetros da legalidade, ou melhor, de uma sociedade que 

atua para resguardar a inviolabilidade das comunicações.  

Dessa forma, diante dos diversos instrumentos jurídicos de cooperação 

internacional que o Estado brasileiro recepcionou em seu ordenamento jurídico, em especial, 

aqueles que dispõem sobre a repressão à macrocriminalidade, (em um momento em que o 

crime organizado se instrumentaliza com ferramentas tecnológicas em uma velocidade 

inversamente proporcional aos aparatos estatais de prevenção e repressão a criminalidade), 

não se pode restringir o monitoramento das comunicações a sistemas que, no cenário 

contemporâneo, encontram-se, cada vez mais, em desuso. Tendo em vista a imensa gama de 

criminosos, estaríamos, de alguma forma, criando um manto de impunidade para aqueles que 

se beneficiam do avanço da tecnologia aliado a uma retrógrada interpretação do ordenamento 

jurídico, indo de encontro a todo um sistema jurídico global de direitos e garantias à 

integridade e à segurança da coletividade mundial. 

Diante do acima exposto, exige-se uma nova postura dos julgadores ao se 

defrontarem com litígios relativos aos novos mecanismos de informação propiciados pelas 

novas tecnologias informacionais e comunicacionais. 

 

4.2.1.1 A lacônica legislação infraconstitucional na disciplina do fluxo das 

comunicações digitais  

Uma breve leitura do texto da Lei de Interceptação Telefônica, demonstrará, de 

forma objetiva, uma série de impropriedades e dúvidas quanto aos requisitos, legitimados, 

prazo, transcrição de conversa, entre outros pontos polêmicos.474  

                                            
474 Vide tópico 1.5, do Capítulo I. 
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A medida de interceptação das comunicações telefônicas consiste em um 

procedimento de monitoramento da comunicação telefônica (voz e dados associados à 

chamada) estabelecida por um indivíduo e seu(s) interlocutor(es), pela polícia judiciária, 

mediante autorização judicial, para fins de investigação criminal e instrução processual penal.  

Além do conteúdo de voz, objeto de interceptação dos sistemas convencionais, 

dados importantes da chamada, como o número e a localização dos assinantes, a data e hora 

da chamada, a identificação dos canais de comunicação e a ocorrência de serviços 

suplementares também necessitam ser monitoradas para uma maior eficiência da 

interceptação.  

Diante do uso abusivo da técnica investigativa, aliada à excessiva exposição na 

mídia de conversas legalmente monitoradas, a medida excepcional passou a ser objeto de uma 

série de questionamentos jurídicos, em especial, nos tribunais superiores.  

É interessante analisar, nessa perspectiva, a posição do Estado em duas de suas 

esferas. A primeira, no exercício de sua função jurisdicional, de forma que o Estado-Juiz deve 

empregar o legítimo poder de coação legal para o devido cumprimento das ordens judiciais. Já 

na esfera administrativa, os órgãos reguladores devem primar por um maior controle nas 

permissões concedidas a provedores nacionais e estrangeiros, bem como estabelecer, no 

âmbito de suas atribuições, medidas sancionatórias como multas, suspensão e interrupção do 

serviço daqueles que não estejam colaborando com as autoridades brasileiras no cumprimento 

das normas e dos regulamentos. 

Nos termos do §1º, do artigo 131, da Lei 9.472/1997: 

Art. 131. [...] 

 §1º: A autorização do serviço de telecomunicações é ato administrativo 

vinculado que faculta a exploração, no regime privado, de modalidade de 

serviço de telecomunicações, quando preenchidas as condições objetivas e 

subjetivas necessárias.  

Curiosamente, logo em seguida, o inciso I, do artigo 133, da referida Lei, dispõe 

quanto às condições “subjetivas” para a obtenção da autorização de serviço, de modo que, a 

empresa concessionária de serviço de telefonia deve estar constituída segundo as leis 

brasileiras, com sede e administração no País.  



  

 

184 

Apesar da inequívoca previsão acima tratada, há uma flagrante ausência de 

controle por parte do Estado no tratamento dispensado às empresas de Internet, em especial, 

daquelas que não possuem sede, ou mesmo, administração em território brasileiro, e, mesmo 

assim, oferecem, de forma irrestrita, serviços de comunicação.  

Nesse momento, podemos citar que, diante da lacunosa previsão legal, empresas 

provedoras de serviços de comunicação, deixam de cumprir ordens judiciais, inclusive em 

matéria criminal, diante da alegação de que a empresa não possui sede ou escritório no Brasil, 

conforme interessante precedente do Tribunal de Justiça publicado pelo site de notícias 

“G1”.475 

No mês de setembro de 2014, com base no Marco Civil da Internet, o Tribunal de 

Justiça de São Paulo determinou que a empresa Facebook do Brasil, disponibilizasse à Justiça 

o conteúdo de conversas do aplicativo WhatsApp, bem como os números dos IPs476 daqueles 

que praticaram o crime contra a honra da vítima, diante da publicação de montagens 

pornográficas de uma estudante de uma universidade paulista. As fotos da aluna foram 

montadas a partir de imagens dela publicadas em seu perfil no Facebook.  

O Facebook contestou a decisão judicial, com a alegação de que não poderia 

ceder os dados do aplicativo WhatsApp, uma vez que não tinha concluído o processo de 

aquisição do aplicativo477. “Argumentou ainda que as informações pedidas estavam na 

plataforma do WhatsApp Inc, uma companhia com sede nos Estados Unidos e sem 

representação no Brasil”.478 

Com base na Lei 12.965/2014, (Marco Civil da Internet), o juiz destacou em sua 

decisão: 

[...] O serviço do Whatsapp é amplamente difundido no Brasil e, uma vez 

adquirido pelo Facebook e somente este possuindo representação no país, 

deve guardar e manter os registros respectivos, propiciando meios para 

identificação dos usuários e teor de conversas ali inseridas determinação, 

                                            
475 Helton Simões Gomes, Justiça manda WhatsApp quebrar sigilo de chat com montagem  'pornô', G1, 

Rio de Janeiro, pub. 24 set. de 2014. (Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/09/justica-

manda-whatsapp-quebrar-sigilo-de-chat-com-montagem-porno.html>. Acesso em 11 nov. de 2015).  
476 Vide tópico 2.1.4.1, do Capítulo II.  
477 Segundo reportagem publicada na Internet pelo site G1, o Facebook anunciou nesta quarta-feira (19) a 

compra do aplicativo WhatsApp por US$ 16 bilhões. O valor é o mais alto já pago por um aplicativo para 

smartphones desde que a própria rede social comprou o Instagram. Também é a maior aquisição do site de Mark 

Zuckerberg. (Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/02/facebook-compra-o-aplicativo-

whatsapp-por-us-16-bilhoes.html>. Acesso em 30 dez de 2015).  
478 Ibidem. 

http://g1.globo.com/topico/facebook/
http://g1.globo.com/topico/whatsapp.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/04/marco-civil-e-gol-de-placa-diz-1-brasileiro-no-hall-da-fama-da-internet.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/09/justica-manda-whatsapp-quebrar-sigilo-de-chat-com-montagem-porno.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/09/justica-manda-whatsapp-quebrar-sigilo-de-chat-com-montagem-porno.html
http://g1.globo.com/topico/instagram.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/02/facebook-compra-o-aplicativo-whatsapp-por-us-16-bilhoes.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/02/facebook-compra-o-aplicativo-whatsapp-por-us-16-bilhoes.html
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aliás, que encontra amparo na regra do artigo 13 da Lei 12.965/2014 

(conhecida como Marco Civil da Internet).479 

Em um recente julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo foi abordada 

justamente a nebulosa questão sobre quem recai a responsabilidade no fornecimento de dados 

referentes a registros de conexão, diante da omissão do ordenamento jurídico pátrio.  

Nesse sentido, surgiu a discussão no cenário jurídico brasileiro sobre a 

responsabilidade do provedor de Internet versus as empresas virtuais, como por exemplo, o 

Google ou Facebook. 480 

Além da abordagem da questão da responsabilidade do provedor de conexão, o 

julgamento proporcionou a análise de uma questão interessante, ou seja, a permissividade no 

Brasil, do uso compartilhado de endereços de TCP/IP481, por diferentes usuários, cuja 

problemática resulta justamente na impossibilidade de identificar o local em que um 

determinado infrator utilizou-se de um sistema computacional. 482 

Tal fato, além de dificultar a investigação, uma vez que não é possível delimitar o 

local de acesso a determinado sistema computacional, ainda pode gerar flagrantes injustiças, 

uma vez que um usuário que tenha compartilhado o mesmo IP daquele que foi utilizado por 

um criminoso, pode vir a ser responsabilizado. Curioso apontar que a referida problemática 

somente tornou-se possível, porque foi autorizada pelo Comitê Gestor da Internet.483 

                                            
479 Ibidem. 
480 Nos termos da Ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Provedor de serviços de 

internet – Decisão que antecipou a tutela e determinou a remoção do ar de fan pages e grupos fechados 

hospedados nas URLs indicadas e fornecimento de dados de cadastro disponíveis – Preliminar de conversão em 

retido – Não cabimento – Mérito – Insurgência da ré apenas no tocante à informação das “portas lógicas de 

origem” – Informação própria de provedor de conexão – Empresa/ré que exerce atividade de provedor de 

aplicação de internet (Facebook) – Impossibilidade de fornecimento dos dados relativos à “porta lógica de 

origem” – Decisão modificada – Preliminar rejeitada, recurso provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 

2012094-24.2015.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Egídio Giacoia, j. 28.04.2015)  No mesmo 

sentido ver: (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2150710-76.2015.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

Des. Alexandre Marcondes, j. 31-08-2015). 
481 Vide tópico 2.1.4.1, do Capítulo II.  
482 Nesse sentido destacamos trecho do Agravo de Instrumento nº 2012094-24.2015.8.26.0000: “há uma rede de 

endereços disponíveis para acesso à internet denominada ‘IPV4’. No entanto, referida rede se esgotou, de modo 

que foi criada uma nova rede denominada ‘IPV6’. Para essa transição o Comitê Gestor da Internet autorizou os 

provedores de conexão a dividirem os endereços pré-existentes de modo que os usuários passaram a 

compartilhar um mesmo endereço de IP. Contudo, cada usuário irá acessá-lo por meio de uma ‘porta lógica de 

origem’. Feitas essas considerações, pode-se concluir que a ré, Facebook Brasil, que exerce atividade de 

provedor de aplicação de internet, não possui referido dado, tendo em vista que se trata de informação própria de 

provedor de conexão”. (Ibidem.) 
483 Decreto nº. 4829, de 03 de setembro de 2003: “Artigo 1o  Fica criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil - 

CGIbr, que terá as seguintes atribuições: I - estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e 

desenvolvimento da Internet no Brasil; II - estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo 

e a sociedade, na execução do registro de Nomes de Domínio, na alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e 
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Por sua vez, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento acaba por 

concluir que diante da impossibilidade de identificação do IP, a ré, Facebook Brasil, que 

exerce atividade de provedor de aplicação de Internet, não possui o referido dado, tendo em 

vista que se trata de informação própria de provedor de conexão, cujo endereço pode ter sido 

compartilhado por inúmeros usuários concomitantemente.484 

Se não forem adotadas medidas enérgicas contra a cibercriminalidade, cujas ações 

revestem-se do fantasma do anonimato do agente do crime e gera como resultado a 

consequente impunidade pela inoperância do Estado, os efeitos maléficos não acarretarão 

somente reflexos nos índices crescentes de criminalidade, mas sim, consequências nefastas na 

economia, na educação, na saúde e, principalmente, na estabilidade social.  

 

4.2.1.2 O déficit legislativo na regulação das empresas de comunicação 

interpessoal  

Inicialmente, conforme optamos por denominar o título do presente tópico, torna-

se oportuno esclarecer que, ao tratarmos do déficit de legislação em matéria comunicacional, 

somente estamos nos referindo aos sistemas de fluxo comunicacional entre pessoas.  

Estabelecida essa premissa, passamos ao estudo da regulação administrativa do 

fluxo das comunicações. Contudo, inicialmente, torna-se oportuna a abordagem da disciplina, 

nos termos da mudança proporcionada pela Emenda Constitucional nº. 8, de 1995, conforme a 

seguir disposto.  

 

4.2.1.3 O regime jurídico dos órgãos reguladores 

A Administração Pública criou as agências reguladoras com o objetivo de 

controlar e fiscalizar a prestação de serviços públicos praticados pela iniciativa privada. Além 

de prezar pela qualidade na prestação do serviço, foram estabelecidas regras para o setor. 

Desde 1996 já foram criadas 10 agências reguladoras, mas nem todas realizam atividades de 

fiscalização. 

                                                                                                                                        
na administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain), ".br", no 

interesse do desenvolvimento da Internet no País; [...]”. 
484 Ibidem.  
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Nos termos da legislação brasileira, agência reguladora “é qualquer órgão da 

Administração Direta ou entidade da Administração Indireta com função de regular a matéria 

específica que lhe está afeta”485. As mesmas possuem autonomia e especialização, natureza 

jurídica de autarquias com regime especial, vinculadas a uma particular concepção político-

ideológica, que visa impedir influências sobre a regulação e disciplina de certas atividades 

administrativas. 

Conforme observa Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao dispor sobre a organização 

política administrativa da União, as agências reguladoras não podem legislar, contudo, gozam 

de um amplo poder normativo, que envolve, por um lado, a regulamentação das leis que 

regem o campo de atividades a elas atribuído e, por outro, a edição de normas independentes, 

sobre matérias não disciplinadas pela lei.  

Segundo observa Di Pietro, a competência reguladora das agências, inclusive para 

as que têm fundamento constitucional deve limitar-se “aos chamados regulamentos 

administrativos ou de organização, só podendo dizer respeito às relações entre os particulares 

que estão em situação de sujeição especial ao Estado.”486 

Dessa forma, o poder normativo das agências reguladoras possibilita a edição de 

normas técnicas complementares, de acordo com parâmetros definidos em lei, com o objetivo 

de estabelecer regulamentação de matéria de ordem técnica487.  

Além disso, com relação à autonomia econômico-financeira das agências 

reguladoras, relevante é o fato destas deterem recursos próprios para a gestão e realização de 

suas atividades, oriundos de taxas de regulação.488 

 

4.2.1.4 A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

Após a privatização das empresas públicas de telefonia no ano de 1997, o 

Governo Federal criou a Agência Nacional de Telecomunicações489, com o objetivo inicial de 

                                            
485 Di Pietro.  Direito Administrativo, p. 407 
486 Idem, p. 407. 
487José dos Santos Carvalho Filho. Manual de direito administrativo, p. 436-437. 
488 Justen Filho Marçal. Curso de direito administrativo, p. 585. 
489 A Emenda Constitucional nº. 08/1995, além de alterar o regime de monopólio da União para explorar, por si 

ou por empresa estatal, os serviços de telecomunicações em geral, passou a exigir um regime especial de 

organização de telecomunicações, nos termos da lei, inclusive com a criação de um órgão regulador. Nesse 
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promover o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil. Diferentemente do disposto em 

relação a outras agências, a própria Constituição Federal, ao tratar sobre a Organização 

Política Administrativa do Estado, dispôs em seu artigo 21, XI, sobre a criação de um “órgão 

regulador”, ao dispor sobre os serviços de telecomunicações.490 

Por outro lado, nos termos do artigo 22, da Constituição Federal de 1988, é da 

competência privativa da União legislar sobre informática, telecomunicações e 

radiodifusão.491 

 Nesse sentido, foi promulgada a Lei nº. 9.472/1997, que em seu artigo 1º, dispôs 

que a União, através do seu órgão regulador (Anatel), organizará a exploração dos serviços de 

telecomunicações.492  

Já a autonomia decisória das agências, decorre do poder de julgar conflitos 

administrativos internos e de entidades sob seu comando e aplicar sanções, desde a mais 

branda, como a advertência, até a penalidade mais rigorosa, ou seja, a declaração de 

caducidade, cuja sanção importará na extinção de concessão, permissão ou autorização do 

serviço, nos termos do artigo 173 da Lei nº. 9.472/1997.493  

Nesse sentido, as decisões proferidas pelo colegiado da Anatel, não se sujeitam à 

revisão, por parte das autoridades integrantes do Poder Executivo, assim, somente podem ser 

revistas mediante a provocação do Poder Judiciário. 

No tocante à disciplina do sigilo das comunicações telefônicas, torna-se oportuna 

a menção ao artigo 52 da Lei nº. 9.472/1997, cujo caput disciplina o dever de zelar pelo sigilo 

                                                                                                                                        
sentido foi criada a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador (Anatel) e outros aspectos institucionais. 
490 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Artigo 21. Compete a União: [...] XI - explorar, 

diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da 

lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos 

institucionais;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95). 
491 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. “Artigo 22. Compete privativamente à União legislar 

sobre: [...] IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; [...]” 
492 Lei nº 9472, de 16 julho de 1997, que 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. 
493 Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997: “Artigo. 173. A infração desta Lei ou das demais normas aplicáveis, 

bem como a inobservância dos deveres decorrentes dos contratos de concessão ou dos atos de permissão, 

autorização de serviço ou autorização de uso de radiofrequência, sujeitará os infratores às seguintes sanções, 

aplicáveis pela Agência, sem prejuízo das de natureza civil e penal: I - advertência; II - multa; III - suspensão 

temporária; IV - caducidade; V - declaração de inidoneidade.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc08.htm#art21xi
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dos serviços de telecomunicações e pela confidencialidade dos dados, inclusive registros de 

conexão e informações do usuário.494  

Já o parágrafo único do citado artigo, dispõe sobre a obrigação das prestadoras de 

serviços de telecomunicações no atendimento às demandas oriundas das autoridades 

legitimadas na obtenção dos dados referentes à suspensão do sigilo de telecomunicações.495 

Por sua vez, o legislador estabeleceu na referida Lei, a obrigação das prestadoras 

armazenarem pelo prazo mínimo de um ano, os dados cadastrais e os registros de conexão dos 

assinantes dos serviços de telecomunicações.496 

Com base na definição de “serviço de telecomunicações” disciplinada pelo artigo 

60, da Lei nº 9.472/1997, não podemos compreender, entre as atribuições da Anatel, a 

regulamentação da Internet.497  

Oportuno mencionar, nesse momento, que a própria Anatel regulamentava na 

antiga previsão do artigo 22 do Regulamento de serviços de Telecomunicações, aprovado pela 

Resolução nº 73/1998, não competir a agência a regulação da tecnologia do VoIP, mas 

apenas do serviço, desde que haja atribuição conferida por lei.498 

Posteriormente, a Resolução nº. 614, de 28 de maio de 2013, da Anatel, passou a 

disciplinar a possibilidade das empresas concessionárias de telefonia oferecerem a 

transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, permitindo inclusive o 

provimento de conexão à Internet.499 

                                            
494 Lei nº. 9472, de 16 de julho de 1997: “Artigo 52. A Prestadora deve zelar pelo sigilo inerente aos serviços de 

telecomunicações e pela confidencialidade dos dados, inclusive registros de conexão, e informações do 

Assinante, empregando todos os meios e tecnologia necessários para tanto. [...]”. 
495 Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997: “Artigo 52. [...]. Parágrafo único. A Prestadora deve tornar disponíveis 

os dados referentes à suspensão de sigilo de telecomunicações às autoridades que, na forma da lei, tenham 

competência para requisitar essas informações.” 
496 Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997: “Artigo 53. A Prestadora deve manter os dados cadastrais e os 

Registros de Conexão de seus Assinantes pelo prazo mínimo de um ano.” 
497 Lei nº. 9.472, de 16 de julho de 1997: “Artigo 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que 

possibilita a oferta de telecomunicação. [...] § 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 

radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, 

escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. [...]”. 
498 Nos termos da nova redação da Resolução 73/1998 da Anatel, o artigo 22 passou a disciplinar que: “Os 

serviços de telecomunicações serão definidos em vista da finalidade para o usuário, independentemente da 

tecnologia empregada e poderão ser prestados através de diversas modalidades definidas nos termos do art. 69 da 

Lei nº. 9.472, de 1997.” 
499 Nos termos da Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013, da ANATEL foi aprovado o Regulamento do 

Serviço de Comunicação Multimídia e o Direito de Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo Direito 

de Exploração de Satélite, entre outros assuntos. Por sua vez o inciso VII, do artigo 4º, da Resolução, conceitua  

informação Multimídia como sinais de áudio, vídeo, dados, voz e outros sons, imagens, textos e outras 



  

 

190 

Nos termos do artigo 13 da mesma Resolução, destacamos que são condições 

subjetivas para a obtenção de autorização para prestação do Serviço de comunicação 

multimídia pelas empresas concessionárias, que as mesmas estejam constituídas segundo as 

leis brasileiras, com sede e administração no País. 

Por seu turno, o artigo 23 desse Regulamento, dispõe sobre a responsabilidade 

pela manutenção do sigilo das comunicações em toda a rede. Na sequência, o artigo 24, 

excepciona o direito ao sigilo, mediante determinação da autoridade judiciária, nos termos do 

artigo 57 da Resolução nº. 272/2001, da Anatel.  

Não podemos deixar de mencionar que o Marco Civil da Internet (Lei nº. 

12.965/2014), ao regulamentar o tráfego da Internet, submeteu a matéria à consulta da 

Agência Nacional de Telecomunicações.  Por sua vez, conforme mencionamos em parágrafo 

anterior, o artigo 60 da Lei nº. 9.472/1997, que conceitua “serviços de telecomunicações”, não 

abrange a regulamentação da Internet.  

 

4.2.1.5 A regulação administrativa do fluxo das comunicações  

Conforme apontado pela própria CPIESCUT500 em seu relatório final, a Anatel 

deve prezar por um maior rigor no controle e fiscalização sobre as empresas concessionárias 

de serviço de telefonia, bem como sobre os equipamentos de escuta telefônica, além de 

regulamentar o padrão dos recursos tecnológicos e facilidades necessárias para o 

cumprimento da lei. 

Já a Lei de Interceptação Telefônica (Lei nº 9296/1996), em seu artigo 7º, dispõe 

claramente que a autoridade policial poderá requisitar serviços e técnicos especializados às 

concessionárias de serviço público para os procedimentos de interceptação.501 

Conforme analisamos no Capítulo II, ao dispor sobre os sistemas de Internet, 

mencionamos que a Agência Brasileira de Telecomunicações passou a expedir normativos no 

sentido de estabelecer diretrizes para as empresas provedoras de Internet.  

                                                                                                                                        
informações de qualquer natureza. (Disponível em: < http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2013/465-

resolucao-614#art3res>. Acesso em 26 dez. de 2015).  
500 Vide tópico 1.6.1, do Capítulo I.  
501 Vide tópico 1.5.7, do Capítulo I.  

http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2013/465-resolucao-614#art3res
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2013/465-resolucao-614#art3res
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Por seu turno, ao analisarmos a problemática questão do déficit de implementação 

das empresas de comunicação, em relação às plataformas de monitoramento, além das 

disposições legais concernentes ao Marco Civil da Internet, consignamos a dificuldade dos 

órgãos de investigação, diante da ausência de uma legislação que possibilite meios adequados 

para a obtenção de dados e o monitoramento de sinais. 

Contudo, além da imperiosa necessidade de uma reforma da legislação pertinente 

ao monitoramento de sinais, torna-se de fundamental importância que o legislador, nos 

moldes da Lei nº. 9.472/1997, estender a regulamentação sobre a política nacional de 

telecomunicações, aos demais sistemas comunicacionais, em especial, na disciplina das 

empresas de Internet.  

Desse modo, o Poder Público, não só na esfera legislativa, como também, no 

âmbito administrativo regulamentar, cumpriria a sua missão institucional, no sentido de 

propiciar mecanismos administrativos hábeis para o regular funcionamento e fiscalização de 

empresas virtuais. 

Não podemos deixar de destacar que as referidas empresas, muitas vezes, 

representam segmentos empresariais de grandes conglomerados econômicos, com 

representatividade expressiva no mercado financeiro. Em contrapartida, prevalecem-se do 

“buraco negro” propiciado pelo mundo virtual e utilizam-se de uma roupagem desconexa da 

realidade jurídica e dos interesses comerciais que verdadeiramente incorporaram.  

Tais empresas aproveitam-se, cada vez mais, da dependência virtual dos milhões 

de usuários das redes sociais e respectivos aplicativos, criando uma falsa percepção social, 

fortalecidas, inclusive, pela forte influência que exercem sobre a mídia, no sentido de que 

qualquer tentativa de interferência do Poder Público no fluxo comunicacional e informacional 

de seus sistemas digitais, fere a garantia fundamental à liberdade de informação e expressão.   

Dessa forma, jamais podemos confundir a imperiosa necessidade de 

regulamentação da Internet com rodeios políticos de controle da imprensa, ou mesmo, das 

liberdades informacionais e comunicacionais, pilares básicos de uma sociedade pautada pelos 

valores da dignidade da pessoa humana e sob o amparo de um Estado Democrático de Direito.  

 Nesse sentido, é pertinente a menção a Marco Antonio Marques da Silva, ao 

tratar sobre os instrumentos para a efetivação da dignidade humana, conforme trecho a seguir 

em destaque:   
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[...] o ser humano deve sempre ser tratado de modo diferenciado em face da 

sua natureza racional. É no relacionamento entre as pessoas e o mundo 

exterior, e entre o Estado e a pessoa, que se exteriorizam os limites da 

interferência no âmbito desta dignidade. O seu respeito, é importante que se 

ressalte, não é uma concessão ao Estado, mas nasce da própria soberania 

popular, ligando-se à própria noção de Estado Democrático de Direito.502  

     

4.3 A imprescindibilidade dos Instrumentos de Cooperação Jurídica 

Internacional 

A natureza diferenciada dos crimes cibernéticos, bem como as características das 

ações que revestem o modus operandi da cibercriminalidade, impõem um tratamento 

diferenciado pelo ordenamento jurídico, não só quanto à tipificação jurídica, como também, 

no tocante aos instrumentos de investigação.503   

Nesse sentido, torna-se de fundamental importância que o Estado promova 

políticas internacionais no sentido de aderir a instrumentos de cooperação jurídica 

internacional em matéria de cibersegurança. 

Uma análise histórico-jurídica da adesão dos Estados-Nações aos instrumentos de 

cooperação internacional, remete ao estudo do Direito Internacional, sob o enfoque de uma 

concepção de proteção aos direitos humanos, em especial, após as atrocidades das grandes 

guerras ocorridas na primeira metade do Século XX. 

Dentro dessa concepção, Marriele Maia anota a multiplicação dos instrumentos de 

cooperação internacional, conforme trecho abaixo em destaque: 

                                            
502 Marques da Silva; MIRANDA, Jorge. (Coords.). Tratado luso-brasileiro da dignidade humana. 2ª. Ed. São 

Paulo: Quartier Latin, 2009, v. 01. 1360p. 
503 Ao tratar sobre os instrumentos de cooperação internacional na prevenção e repressão a criminalidade 

organizada, Luiz Roberto Ungaretti de Godoy menciona que: A cooperação internacional já consagrada por 

diversos diplomas em vigência pelo ordenamento jurídico brasileiro, como por exemplo, a Lei de Drogas, a Lei 

de Lavagem de Dinheiro, a Lei dos Crimes Ambientais, a Convenção de Viena, entre outros, possibilita a efetiva 

resposta ao combate à criminalidade organizada. As investigações sobre a criminalidade organizada, cuja prática 

é envolvida por um notório dinamismo, não permitem que sejam utilizados os mecanismos tradicionais previstos 

no Código de Processo Penal, tais como a Carta Rogatória; pelo contrário, demandam uma atuação direta e 

imediata dos órgãos de repressão, como também do Ministério Público e do Poder Judiciário. Dessa forma, 

podemos concluir que o intercâmbio de informações entre os diversos órgãos de repressão à criminalidade 

organizada, seja a título de informações de inteligência, ou mesmo, de empréstimo de provas, como também 

objetivando a atuação conjunta entre os órgãos de repressão e, principalmente, a efetiva aplicação dos acordos 

internacionais, permitirá um grande avanço no combate à criminalidade organizada. (Luiz Roberto Ungaretti de 

Godoy. Crime organizado e seu tratamento Jurídico Penal. 1ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 147-148).  
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Com efeito, após a Segunda Guerra Mundial, reconheceu-se a necessidade 

de reconstrução do direito internacional com atenção aos direitos do ser 

humano, como resposta às atrocidades cometidas durante os conflitos e pelo 

nazismo [...] Um dos elementos do relacionamento internacional que, 

durante a evolução do direito internacional, precisou ser suplantado para dar 

lugar à garantia coletiva e ao interesse público foi o da reciprocidade [...].504 

O dinamismo imposto pelas modernas práticas criminosas, cujos agentes do crime 

movimentam bilhões em ativos505, com um simples acesso a uma rede computacional 

conectada ao mundo virtual, impõe uma nova concepção em matéria de instrumentos de 

cooperação entre as nações.  

Consequentemente, o conceito clássico de soberania506, baseado na unidade 

hermética de jurisdição de um Estado, rompe-se frente à nova realidade imposta pelo crime 

organizado transnacional.  

Nessa esteira, a unidade institucional e política das nações regidas por um Estado 

de Direito, deve estar amparada por um regramento flexível na adesão a mecanismos 

eficientes de cooperação, frente a um interesse supra estatal.    

A transnacionalidade ou o caráter transfronteiriço da cibercriminalidade é uma das 

questões mais tormentosas em matéria da própria noção do local de cometimento do crime. 

Assim, torna-se um grande desafio, frente às inúmeras possibilidades da prática criminosa 

virtual, estabelecer parâmetros racionais para a investigação e o julgamento do delito. 

                                            
504 (Tribunal Penal Internacional: aspectos institucionais, jurisdição e princípio da complementariedade, p. 36). 
505 Segundo Marco Antonio Marques da Silva, membro da Comissão de Reforma do Código Penal Brasileiro, 

responsável pelo capítulo “Dos Crimes Cibernéticos”, ao proferir palestra sobre o tema Perspectivas de 

Mudança na Legislação, apontou índices alarmantes quanto aos prejuízos gerados pela cibercriminalidade no 

Brasil, nesse sentido: “o custo anual do cibercrime é de R$ 16 bilhões e que somos o 13º país mais afetado em 

prejuízo com atividade ilegal da rede”. (Marco Antonio Marques da Silva (Coord.), Perspectivas de Mudança 

na Legislação, Encontro Internacional sobre a Atividade de Inteligência Cibernética na Repressão ao Crime 

Organizado, 23 ago. de 2013, São Paulo. Coord.: Departamento de Polícia Federal e Grupo de Pesquisa 

Dignidade Humana e Estado Democrático de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP). 
506  Segundo Marrielle Maia, “a noção de soberania já existia na Antiguidade e na Idade Média. O conceito 

conhecido estava ligado à posição hierárquica, ou seja, posição daquele que era superior num bem definido 

sistema hierárquico.” Nesse sentido autora evidencia a evolução histórica do conceito de soberania, situando-a 

perante a noção de Estado. Na sua significação moderna, o termo “soberania” apareceu no final do século XVI, 

com a formação e a consolidação do Estado moderno, que teve sua construção marcada pela centralização 

administrativa, concentração e territorialização do poder político e pela criação de exércitos permanentes. E 

complementa: “O moderno sistema de Estados, que surgiu em 1648, com a Paz de Westfália, baseava-se no 

pressuposto de que os Estados são os únicos detentores de direitos e deveres no direito internacional. São eles os 

únicos legítimos agentes para o uso da força, dotados de direito de jurisdição sobre seus territórios e 

populações”. (in Tribunal Penal Internacional: aspectos institucionais, jurisdição e princípio da 

complementariedade, p. 31-32). 
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Por outro lado, se o princípio da territorialidade rege a determinação do lugar do 

cometimento do crime, ele admite exceções em determinados casos. A legislação penal 

nacional, então, pode estender-se sobre condutas realizadas fundamentalmente em outros 

países. Contudo, conforme observa Benjamim Silva Rodrigues, muitas vezes, no local em que 

reside o provedor de Internet, uma determinada conduta pode ser lícita, em termos de 

responsabilidade jurídico penal.  Contudo, sob outra jurisidição e diante da possibilidade do 

dado transitar por outras nações, o fato pode ser considerado criminoso.  

Dessa forma, torna-se imperiosa para essa espécie de criminalidade, o 

desenvolvimento de instrumentos de cooperação judiciária e policial.  

Nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, o parágrafo 2º, do artigo 5º, da 

Constituição Federal, recepciona os direitos e garantias fundamentais previstos em tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil, no seguinte sentido:  

Art. 5º [...] 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.507  

 

O Brasil é signatário de diversos acordos, tratados e convenções em matéria de 

crime organizado, em especial, no combate ao tráfico internacional de drogas e pessoas, o 

genocídio, a prática de tortura, o terrorismo, a lavagem de bens, direitos e valores508.  

Na disciplina de novas tecnologias, em especial, no que diz respeito à Internet, 

muitas vezes, diante da dificuldade de se estabelecer em políticas legislativas em matérias 

complexas, como por exemplo, cibercriminalidade, torna-se imperiosa a participação de 

organismos internacionais na missão de coordenar políticas institucionais na elaboração de 

instrumentos de cooperação internacional, de forma a facilitar a integração dos mais variados 

ordenamentos jurídicos.509 

                                            
507 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Artigo 5º. [...] § 2º Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.” 
508 O Brasil é signatário dos seguintes instrumentos internacionais: a) Convenção de Substâncias Psicotrópicas, 

1971; b) Convenção das Nações Unidas contra as drogas, 1991; b) Convenção das Nações Unidas contra o 

Crime Organizado e Corrupção; c) Convenção Interaamericana de Assistência Mútua em Matéria Criminal; d) 

Convenção Interamericana sobre o Terrorismo; Convenção Interamericana sobre o tráfico ilícito de drogas e 

armas de fogo; e) Acordos de cooperação internacional.    
509 Destacamos nesse sentido o importante papel institucional da Organização das Nações Unidas na vanguarda 

de políticas públicas, voltadas a celebração de acordos de cooperação internacional, como por exemplo, na 

aprovação do Estatuto da Corte Penal Internacional, conforme destaca Luiz Luisi: “[...] Mas findo o conflito, e 
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Dalmo de Abreu Dallari pondera sobre o assunto, no seguinte sentido:  

Tecnicamente, os Estados vivem em situação de anarquia, pois, embora 

exista uma ordem jurídica em que todos se integram, não existe um órgão 

superior de poder a que todos se submetam. Este aspecto aliás, já foi 

percebido no começo deste século, e pelo reconhecimento dessa deficiência 

é que, nos últimos tempos, têm sido criadas muitas organizações 

internacionais dotadas de um órgão de poder. Esta é uma inovação 

importante, que modifica profundamente os termos do relacionamento entre 

os Estados510 

A determinação do lugar do cometimento do crime no espaço virtual, em que o 

fluxo das comunicações não apresenta necessariamente um espaço territorial definido, 

dificulta a própria responsabilidades do fornecedor de serviços de Internet, além de garantir o 

anonimato do usuário do sistema eletrônico.  

A transnacionalidade ou o caráter transfronteiriço da agressão é uma das outras 

marcas mais fortes do crime cibernético, de modo que, a cada dia, torna-se cada vez mais 

importante a adoção de instrumentos de cooperação judiciária e policial.   

Torna-se dificultosa, senão impossível, a própria intervenção do Poder Judiciário 

brasileiro, pelos canais legítimos de cooperação, se se fizer necessária a intervenção imediata 

do Poder Público, perante um site estrangeiro que abrigue uma informação falsa, ou mesmo, 

uma imagem atentatória à honra de um cidadão brasileiro, frente ao domínio daquele 

provedor virtual por uma empresa estabelecida em outro país, cujo ordenamento jurídico não 

respalde mecanismos legais de cooperação.  

Não podemos deixar de destacar que a previsão de órgãos públicos especializados 

ligados ao Poder Executivo, como o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 

Internacional (DRCI)511 e a Interpol, propiciaram meios ágeis e eficazes de cooperação com 

                                                                                                                                        
com a criação e funcionamento dos Tribunais de Nuremberg e de Tóquio, decorrentes do Tratado de Londres, de 

08 de agosto de 1945, o direito internacional penal ganhou grande incremento. Mas com a guerra fria novamente 

as condições se mostraram desfavoráveis a continuidade do projeto em causa. Todavia na última década deste 

século, sob os auspícios da Organização das Nações Unidas, a ideia tomou significativo impulso. Em 1995, a 

Assembleia Geral das Nações Unidas, criou um Comitê preparatório para tratar de um Estatuto de uma Corte 

Penal Internacional, com base em um projeto que fora preparado pela Comissão de Direito Internacional. [...]. A 

aprovação do Estatuto da Corte Penal Internacional em junho de 1998 na Conferência dos plenipotenciários das 

Nações Unidas realizada em Roma, constitui um fato da mais alta significação, e um passo relevante para a 

implantação de uma Justiça Penal Internacional”. (Luiz Luisi, Princípios Penais Constitucionais, p. 240) 
510 Dalmo de Abreu Dallari, Elementos da Teoria Geral do Estado, p. 224. 
511 Nos termos do Decreto nº. 4.991/2004, atualizado pelo Decreto nº 6.061/2007, o Departamento de 

Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) é subordinado à Secretaria Nacional de 

Justiça (SNJ) do Ministério da Justiça. O DRCI/SNJ tem como principais atribuições: a articulação de órgãos do 

governo nos aspectos relacionados ao combate à lavagem de dinheiro, ao crime organizado transnacional, à 
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outras nações em medidas de caráter administrativo ou judicial, como por exemplo: a) 

diligências investigativas; b) comunicações processuais (citações, intimações e notificações); 

c) instruções processuais (oitivas, fornecimento de documentos, quebra de sigilo fiscal ou 

bancário, bloqueio de bens ou valores e quebras de sigilo das comunicações e de dados).512 

Frente aos diversos instrumentos legais, como por exemplo, a Carta Rogatória, 

pedido de Auxílio Direto, concebido pela reciprocidade, os pedidos de cooperação podem ser 

realizados pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Delegados de Polícia, membros da 

Defensoria Pública, entre outras autoridades públicas. 

Podemos citar como exemplo o fato ocorrido no ano de 2003, durante o 

cumprimento de uma Carta Rogatória expedida pelo Governo da Bélgica, quando o Supremo 

Tribunal Federal513, expediu uma concessão de exequatur à Justiça Federal de São Paulo, no 

sentido de operacionalizar uma interceptação das comunicações telefônicas de uma linha 

celular utilizada por um sujeito investigado por tráfico de drogas pela Justiça Belga.514  

Ocorre que, devido aos trâmites burocráticos, dentro do período compreendido 

entre a determinação da Justiça belga e a própria operacionalização da execução da medida de 

interceptação das comunicações telefônicas, havia transcorrido um prazo superior a dois anos.  

Por cautela, o delegado de Policia Federal que recebeu a determinação judicial da 

concessão do exequatur, solicitou à respectiva empresa telefônica, os dados cadastrais do 

terminal telefônico supostamente utilizado pelo sujeito investigado por tráfico de drogas pela 

                                                                                                                                        
recuperação de ativos e à cooperação jurídica internacional. Em relação a esses temas, o Departamento define 

políticas eficazes e eficientes, além de desenvolver a cultura de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. O 

DRCI/SNJ também é responsável por acordos de cooperação jurídica internacional, tanto em matéria penal 

quanto em matéria civil, e exerce a função de Autoridade Central para a de cooperação jurídica internacional. 

(Disponível em: <http://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/institucional-2>. Acesso em 12 

dez. de 2015). 
512 Oportuno destacar que nos termos dos Decretos nº. 1.320/1994 e 6.747/2009, excetuam-se somente os 

seguintes acordos bilaterais, cuja Autoridade Central é a Procuradoria-Geral da República: Acordo de 

Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 

República Portuguesa e o Acordo de Assistência Jurídica Mútua em Matéria Penal entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo do Canadá. Já o trâmite das medidas de cunho compulsório (extradição, prisão, 

deportação, transferência de pessoas condenadas, etc.) é de competência do Departamento de Estrangeiros da 

Secretaria Nacional de Justiça (DEEST/SNJ). (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br.>. Acesso em 12 

dez. de 2015).  
513 A Emenda Constitucional nº. 45/2004, transferiu a competência de homologação de sentença estrangeira e 

concessão de exequatur em carta rogatória para o Superior Tribunal de Justiça. Antes da citada Emenda, desde a 

Constituição de 1934 a competência para a referida medida era do Supremo Tribunal Federal. 
514 Cumpre anotar que a concessão do exequatur pelo Supremo Tribunal Federal, seguida da expedição do 

mandado judicial que determinou a interceptação das  comunicações telefônicas decorrentes de um pedido de 

cooperação jurídica internacional do Governo belga, via Carta Rogatória, foi encaminha pela Justiça Federal de 

São Paulo, para o Delegado de Polícia Federal, Luiz Roberto Ungaretti de Godoy, lotado à época na Delegacia 

de Repressão a Entorpecentes da Superintendência Regional em São Paulo.  

http://www.justica.gov.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/institucional-2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6747.htm
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/estrangeiros
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/estrangeiros
http://www.planalto.gov.br/
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Justiça Belga.  Para a surpresa da referida autoridade policial, o terminal telefônico sob 

“litígio”, já não pertencia mais à pessoa que era indicada como suspeita por tráfico de drogas, 

nos termos da Carta Rogatória, uma vez que, conforme informações da própria empresa 

concessionária de comunicação, o número vinculado àquela linha havia sido transferido a uma 

terceira pessoa, devido ao abandono da linha pelo usuário anterior, ou seja, o suposto 

traficante. 

O caso emblemático acima exposto, apesar de envolver uma medida legal 

revestida de legitimidade perante a soberania das partes envolvidas, ou seja, o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Bélgica, demonstra não só a 

imperiosa necessidade de instrumentos de cooperação internacional, mas, principalmente, que 

eles sejam providos de eficiência e eficácia.    

Nesse sentido, apesar da previsão constitucional no sentido da República 

brasileira atender aos compromissos internacionais assumidos perante a comunidade 

internacional, por meio dos tratados e convenções, nossa legislação em matéria de cooperação 

internacional, apesar dos nítidos avanços, mostra-se anacrônica, em especial quanto ao 

instituto da Carta Rogatória, previsto no Código de Processo Penal.  

O eventual cumprimento de uma ordem legal respaldada, na época, pela mais alta 

Corte de Justiça brasileira, poderia ensejar uma grave ofensa a direitos e garantias 

fundamentais, uma vez que a linha telefônica demanda pela Justiça belga não era mais 

utilizada pelo suposto traficante. De modo que, a invasão a privacidade e intimidade de um 

terceiro, totalmente alheio aos fatos, poderia ter gerado um prejuízo irreparável à imagem e a 

honra de uma pessoa inocente. 

Diante da omissa e lacunosa legislação brasileira em matéria de monitoramento do 

fluxo das comunicações de sinais, torna-se uma premissa de fundamental importância, em 

especial do ponto de vista de segurança pública, que o Estado brasileiro venha a promover 

políticas institucionais, no sentido de aderir a instrumentos de cooperação jurídica 

internacional, ágeis e eficazes, pertinentes à matéria.  

A Convenção de Budapeste, por exemplo, tem se mostrado um instrumento de 

cooperação internacional de alta eficácia em matéria de prevenção e repressão à criminalidade 

cibernética. Contudo, segundo altas autoridades do Poder Executivo brasileiro, o Brasil não 

pode aderir a um instrumento de cujo processo de elaboração não participou, conforme segue 
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em trecho que a Ministra Virgínia Bernardes Toniatti justifica seu posicionamento: “nós não 

participamos das negociações. Não colocamos nossa marca, nossos objetivos e interesses”.515  

Por fim, destacamos os seguintes acordos multilaterais celebrados pelo Brasil em 

matéria criminal: a) Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional516; b) Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 

Organizado Transnacional relativo ao Combate ao Tráfico de Migrantes por Via Terrestre517; 

c) Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas518; d) 

Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, suas Peças, 

Componentes e Munições519; e) Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 

Substâncias Psicotrópicas520. 

 

4.3.1 Convenção de Budapeste sobre cibercrime   

Alguns países europeus já seguem diretrizes voltadas a uma maior regulação do 

ciberespaço, porém, diante da nova dinâmica imposta pelas redes informáticas, como também, 

pelo imensurável fluxo informacional e comunicacional que circulam na rede virtual, 

conscientizaram-se da imperiosa necessidade de uma abordagem multinacional em matéria de 

prevenção e repressão aos crimes cibernéticos, como também, com relação ao uso da Internet 

como meio da prática das mais diversas condutas criminosas.  

                                            
515 Segundo reportagem do site Consultor Jurídico: “A ministra Virgínia Bernardes Toniatti, da Coordenação-

Geral de Combate aos Ilícitos Transnacionais, do Itamaraty, afirma que a convenção ainda está sob análise e 

discussão. Segundo Virgínia, do ponto de vista diplomático, não seria bom para o Brasil aderir a uma convenção 

já que não participou da discussão dos seus termos. E complementa a Ministra: “Como pode todos os países ter o 

mesmo compromisso e não poder fazer reservas no mesmo patamar? Sempre preferimos negociar convenções 

importantes”, conclui a ministra. Ela defende sempre a análise das convenções do ponto de vista da legislação 

constitucional e infraconstitucional do país para que ele não se torne no futuro inadimplente com tratados 

internacionais que o atendem parcialmente ou não o atendem.” (Itamaraty ainda estuda adesão à Convenção 

de Budapeste, Revista Consultor Jurídico, São Paulo, pub. 29 mai. de 2008. (Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2008-mai-29/itamaraty_ainda_estuda_adesao_convencao_budapeste?imprimir=1>. 

Acesso em 20 nov. de 2015). 
516 Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004. 
517 Ibidem. 
518 Ibidem. 
519 Decreto nº 5.941, de 26 de outubro de 2006. 
520 Decreto nº 154, de 26 de junho de 1991. 

http://www.conjur.com.br/2008-mai-29/itamaraty_ainda_estuda_adesao_convencao_budapeste?imprimir=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5015.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5017.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5941.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0154.htm
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Nesse sentido, em 23 de novembro de 2001, em Budapeste, Hungria, os Estados 

membros do Conselho da Europa e alguns outros Estados signatários521, assinaram a 

Convenção sobre o Cibercrime, também conhecida como Convenção de Budapeste522, porém 

sua vigência na ordem internacional deu-se no dia 1º de julho de 2004.  

Atualmente, cinquenta e quatro países são signatários da Convenção de 

Budapeste, no entanto sete deles não a ratificaram.523 

Diante da contemporaneidade da matéria e pela decisiva influência mútua entre os 

ordenamentos jurídicos, pátrio e português, seja do ponto de vista histórico ou jurídico, torna-

se interessante mencionar em linhas gerais, o tratamento que o ordenamento jurídico 

português tem estabelecido sobre a matéria segurança na regulação do ciberespaço, antes de 

passarmos ao estudo dos dispositivos consagrados na Convenção de Budapeste. 

Nesse contexto, nos termos das alíneas d, f e g, do artigo 199.º e da alínea a, do n.º 

1 do artigo 200.º da Constituição Portuguesa, foi aprovada a Estratégica Nacional de 

Segurança do Ciberespaço, com o objetivo de aprofundar a segurança das redes de 

comunicação e informação, sob o alicerce de cinco pilares: a) subsidiariedade; b) 

complementariedade; c) cooperação; d) proporcionalidade; e) sensibilização.524  

Por seu turno, a “Estratégia” demonstra a preocupação não só em estabelecer 

diretrizes principiológicas, mas também desenvolver objetivos estratégicos na concretização 

de mecanismos de estruturação e proteção do ciberespaço, combate ao cibercrime, 

ciberterrorismo e ciberespionagem, além de buscar mecanismos legais hábeis a uma 

investigação profícua e, principalmente, o desenvolvimento da cooperação internacional. 

                                            
521 Subscreveram inicialmente a Convenção sobre Crimes Cibernéticos de Budapeste: Albânia, Armênia, 

Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Ilha de Chipre, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, 

Itália, Letônia, Moldova, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Espanha, Suiça, República Iugoslava 

da Macedônia, Ucrânia e Inglaterra. De países não-membros do Conselho Europeu, houve a adesão do Canadá, 

Japão, África do Sul e dos Estados Unidos. (Disponível em: <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/185>. Acesso em 02 jan. de 2016). 
522 Vide Anexo D.  
523 The Council of Europe Treaty Series groups together all the conventions concluded within the Organisation 

since 1949. Whatever they are called ("agreement", "convention", "arrangement", "charter", "code", etc.), all 

these texts are international treaties in the sense of the Convention of Vienna of 1969 on the law of treaties. 

(Disponível em: <http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures>, Acesso 

em 17 nov. de 2015). 
524 Conforme documento anexo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2015, da República Portuguesa: 1. 

A Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço. (Diário da República, 1ª série n.º 113, pub.: 12 jun. de 

2015, p. 3738 a 3742) Por sua vez, nos termos da Resolução da Assembleia da República n.º 88/2009, foi 

aprovada a Convenção sobre o Cibercrime, adoptada em Budapeste em 23 de Novembro de 2001, nos, nos 

termos da alínea i) do artigo 161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição da República de Portugal (Diário da 

República, 1.ª Série, n.º 179, pub.: 15 set. de 2009, p. 6354-6378). 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures
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Frente a essa perspectiva, de modo a facilitar o estudo do tema ora abordado, 

adotamos o texto da Convenção de Budapeste no vernáculo português, aprovado nos termos 

da Resolução da Assembleia da República n.º 88/2009, da República de Portugal.525  

Nos termos definidos no preâmbulo da Convenção sobre Cibercrime foram 

traçadas as propostas e objetivos a serem adotados pelos países signatários no estabelecimento 

de uma nova política criminal em matéria de prevenção e repressão contra a criminalidade no 

ciberespaço, seja por meio dos instrumentos de cooperação adotados pela Convenção, ou 

mesmo, pela incorporação deles ao ordenamento jurídico de cada um dos países signatários.  

Nesse sentido, sob a premissa de um real equilíbrio entre os direitos e garantias 

fundamentais526, perante os interesses disciplinados na Convenção sobre Cibercrimes, foram 

estabelecidas algumas diretrizes enunciadas no próprio texto da Convenção, dentre delas 

destacamos: a) a preocupação com o risco de que as redes virtuais sejam utilizadas para a 

prática de infrações criminais; b) o estabelecimento de instrumentos para a colheita e 

preservação da prova na Internet; c) a necessidade de cooperação entre os Estados e as 

empresas privadas no combate à cibercriminalidade; d) a priorização pelo uso e 

desenvolvimento legítimo das tecnologias informacionais e comunicacionais nas redes 

virtuais; e) a efetiva, rápida e eficaz cooperação internacional na prevenção e repressão a 

criminalidade cibernética; e, f) a adoção de poderes suficientes para combater de forma eficaz 

a criminalidade cibernética, tanto ao nível nacional como internacional. 

Conforme destacamos no Capítulo II, ao tratarmos do Projeto de Lei do novo 

Código Penal527, destacamos a opção do autor da proposta do anteprojeto, no sentido de 

utilizar as terminologias da Convenção sobre Cibercrimes, conforme dispôs o artigo 1º, ao 

tratar das “Definições” correlatas aos sistemas informáticos da rede virtual.  

Por seu turno, o Capítulo II, trata das disposições de Direito Penal material, ao 

estabelecer uma série de medidas a serem implementadas pelos Estados signatários da 

Convenção na elaboração de crimes cibernéticos e conexos a eles, conforme diretrizes a 

seguir relacionadas: a) infrações contra sistemas e dados informáticos b) infrações 

                                            
525 Ibidem.  
526 Nesse sentido o preâmbulo da Convenção sobre Cibercrimes ressalta o respeito aos seguintes instrumentos: a) 

à Convenção para a Proteção dos Direitos doHomem e das Liberdades Fundamentais do Conselho da Europa 

(1950); b) ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos da ONU (1966); c) a Convenção das Nações 

Unidas sobre os Direitos da Criança (1989); e, d) a Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre 

as Piores Formas do Trabalho Infantil (1999). (Vide Anexo D). 
527 Vide tópico 2.3.4, do Capítulo II.  
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relacionadas com computadores; c) infrações relacionadas com pornografia infantil; d) 

infrações relacionadas com a violação de direitos autorais e direitos conexos.  

As disposições de direito processual estabelecidas pela Convenção primam pela 

criação de mecanismos eficazes de investigação e procedimento penal em matéria de 

cibercriminalidade. Nesse sentido, foram estabelecidas as seguintes diretrizes: a) condições e 

salvaguardas (respeito aos demais Tratados e Convenções na preservação dos direitos 

fundamentais); b) conservação expedita de dados informáticos armazenados (mecanismos 

hábeis de tratamento da prova digital); c) conservação expedita e divulgação parcial de dados 

de tráfego (mecanismos para a rápida manutenção dos dados e registros da prova digital); d) 

injunção (legitimação das autoridades públicas competentes em matéria de criminalidade 

cibernética); e) busca e apreensão de dados informáticos (adoção de mecanismos tecnológicos 

hábeis na colheita de documentos informáticos); g) recolha em tempo real de dados 

informáticos (recolha e registro em tempo hábil dos dados digitais); h) interceptação de dados 

relativos ao conteúdo (monitoramento do fluxo comunicacional).528 

Nos termos do artigo 22º, da “Secção 3 – Competência”, a Convenção acabou por 

estabelecer as diretrizes para a apuração e julgamento, sob a premissa da soberania do 

ordenamento jurídico de cada país signatário, nas infrações praticadas pela rede virtual, seja 

daquelas praticadas dentro do próprio território do país, a bordo de navios ou aeronaves, ou 

mesmo por cidadãos nacionais que pratiquem crimes fora do território, cuja conduta não seja 

considerada crime no local. 529 

Oportuna a menção ao tópico 5, do artigo 22º, cujo dispositivo estabelece o 

mecanismo de “consulta”, em caso de conflito de competência entre os países signatários da 

convenção.530 

Os mecanismos de cooperação internacional foram tratados nos artigos 25º a 35º.  

Por fim, o instituto da extradição foi disciplinado no artigo 24º, nos seguintes 

termos: “ficará sujeita às condições previstas pelo direito interno da Parte requerida ou pelos 

tratados de extradição aplicáveis”. 

                                            
528 Vide Anexo D.  
529 Ibidem. 
530 Ibidem.  
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  Indiscutivelmente, a Convenção de Budapeste é hoje o principal Tratado 

internacional de Direito Penal e Processual Penal, que define de forma harmônica os crimes 

praticados por meio das tecnologias da informação e suas formas de persecução. 

Conforme apontamos em parágrafo anterior do presente tópico, atualmente há 

diversos países que não participaram da elaboração da Convenção de Budapeste, e, mesmo 

assim, acabaram por incorporá-la em seus respectivos ordenamento jurídicos.531 

Inclusive, é oportuna a constatação de que, diversos países que não pertencem ao 

Continente europeu, recepcionaram em seus respectivos ordenamentos jurídicos a Convenção 

de Budapeste. Dentre eles, destacamos, o Canadá, a África do Sul, o Japão e os Estados 

Unidos.   

Nos termos do artigo 37º, que disciplina a “Adesão à Convenção”: [...] O Comitê 

de Ministros do Conselho da Europa pode, depois de ter consultado os Estados contratantes 

da Convenção e de ter obtido o acordo unânime, convidar qualquer Estado não membro do 

Conselho e que não tenha participado na sua elaboração, a aderir à presente Convenção.532 

Conforme já indagado por autoridades brasileiras do poder legislativo e do 

Ministério Público Federal, o Ministério das Relações Exteriores estuda há alguns anos, a 

adesão do Estado brasileiro à Convenção, contudo, até o presente momento a matéria ainda é 

incipiente.533  

Assim, viabilizar medidas diplomáticas no que diz respeito à incorporação da 

Convenção de Budapeste ao ordenamento jurídico brasileiro, seria um primeiro passo na 

busca de um sistema criminal dotado de eficiência, eficácia e agilidade em matéria de 

prevenção e repressão a criminalidade cibernética.  

 

4.4. A proposta de reforma da regulamentação jurídica do monitoramento de 

sinais  

                                            
531 Vide Anexo D.  
532 Artigo 37º, da Convenção sobre o Cibercrime (Vide anexo D). 
533 Segundo reportagem do próprio site oficial do Senado Federal, os deputados Eduardo Azeredo (PSDB-MG) e 

Claudio Cajado (DEM-BA) solicitaram ao então Ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, 

informações sobre a adesão do Brasil à Convenção Internacional sobre o Cibercrime – Convenção de Budapeste. 

(Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/credn/noticias/deputados-cobram-adesao-do-brasil-a-convencao-sobre-cibercrime>. Acesso em 17 

nov. de 2015). 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/credn/noticias/deputados-cobram-adesao-do-brasil-a-convencao-sobre-cibercrime
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/credn/noticias/deputados-cobram-adesao-do-brasil-a-convencao-sobre-cibercrime


  

 

203 

A análise histórico-jurídica da disciplina “monitoramento de sinais”, corroborada 

pelo estudo dos diversos institutos legais corolários à disciplina, frente a um conturbado 

cenário globalizado tecnológico, em um período de forte instabilidade política das instituições 

públicas, cujos riscos sociais são potencializados em uma sociedade de informação, sob o 

inevitável choque de obscurecimento da própria essência humana, resume o conjunto de 

fatores que dificultam os parâmetros racionais a serem estabelecidos em uma nova proposta 

de regulamentação da matéria acima destacada.  

 Ao destacarmos a problemática da nebulosa disciplina das redes virtuais e 

propormos sistemas legais e administrativos regulatórios sobre os deveres e obrigações das 

empresas de Internet, inevitavelmente, sofreremos críticas contundentes, frente a uma suposta 

tentativa de impor, através da força normativa do ordenamento jurídico, a odiosa prática da 

censura e controle sobre conquistas basilares e fundamentais da própria dignidade da pessoa 

humana. 

Não podemos deixar de destacar que um provedor de Internet, um sítio ou portal 

digital podem emitir sinais de qualquer ponto do planeta, ou mesmo fora dele. Contudo, não 

se pretende aqui, imprimir a ideia de uma regulamentação sobre o direito constitucional 

consagrado à liberdade de expressão e informação de abrangência coletiva, mas sim, aplicar 

no campo do fluxo das comunicações entre particulares, de abrangência individual, 

mecanismos e instrumentos como os previstos para as empresas de telecomunicações.  

É oportuno mencionar que alguns dos pensadores que almejam a regulamentação 

da mídia, justificam-na com base em recentes regulamentações pertinentes à disciplina, em 

países como a Venezuela, Bolívia e Argentina.534 

Inegavelmente, a liberdade de informação e de comunicação, cuja essência 

encontra status de clausula pétrea535, sob o irretocável núcleo duro do mandamento 

constitucional são premissas que devem sempre nortear o cenário político e jurídico, desde o 

                                            
534 Conforme pesquisa realizada no site do Governo, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), foram 

citados como exemplos de países que regulamentaram a mídia: a) Bolívia (Ley general de telecomunicaciones, 

tecnologias de información y comunicación, em 2011); b) Venezuela (Lei Orgânica de Telecomunicações, em 

2000); e, c) Argentina (A Ley de Medios, em 2009) Já o Governo do Brasil, segundo declaram os autores, [...] 

ainda não há uma decisão de governo a respeito. G. Maringoni.;  V. Glass, A regulação da mídia na América 

Latina, 2012 . Ano 9. Edição 71 – pub. em 08 mai. de 2012.  (Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2723:catid=28&Itemid=23.

> Acesso em 11 jan. de 2016).  
535 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada 

mediante proposta: [...] § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV - os 

direitos e garantias individuais.” 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2723:catid=28&Itemid=23
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legislador, no processo de elaboração da lei, o intérprete, em sua aplicação, e os demais 

poderes públicos na observância da segurança e integridade de seus pressupostos.536  

 

4.4.1. Da proposta de emenda à Constituição Federal de 1988 

Destacamos no curso do presente trabalho a omissão da União na organização 

político administrativa do Estado, diante da lacunosa, ou mesmo, ausente, política de 

diretrizes igualitárias, rígidas e transparentes no tratamento da disciplina normativa e 

regulatória do fluxo das comunicações.  

Nos termos do artigo 22, IV, da Constituição Federal de 1988, compete 

privativamente à União legislar sobre telecomunicações, informática, radiodifusão.537 

Por sua vez, conforme inovação introduzida pela Emenda Constitucional nº. 8, de 

1995538 o artigo 21, XI, da Constituição Federal, passou a disciplinar a competência da União 

na organização dos serviços de telecomunicações, bem como, a criação de um órgão 

regulador.539 

                                            
536 Conforme esclarece Miguel Reale Junior, indubitavelmente, a evolução da sociedade, pelos mais variados 

motivos (globalização tecnológica e cientifica, exacerbada criminalidade, entre outros motivos) transmuda os 

valores do ordenamento jurídico, cujas alterações são inevitáveis em sua significação. Nesse sentido, cita: “[...]   

a importância do conceito husserliano de Lebenswelt transposto para o campo da experiência jurídica, na qual 

ela opera como horizonte circundante em cujo âmbito se situam as fontes e os modelos do Direito, assim como o 

homem enquanto operador de modelos do Direito, assim como o homem enquanto operador de modelos 

prescritivos e hermenêuticos, seja ele o legislador, o litigante, o advogado ou o juiz. Temos assim uma visão 

integral do Direito, não apenas em si mesmo, mas no contexto da experiência cultural, captada em sua 

“entidade” em sua “historicidade”, em razão desse ente por excelência histórico que é o homem mesmo, que tem 

a distingui-lo o poder nomotético e constitutivo do espírito como liberdade, visto ser ele o único ente cujo ser é 

seu dever-ser, liberdade e historicidade se pondo radicalmente em sua intransferível existência no mundo, o que 

o torna o valor-fonte transcendental de todos os valores.” (Op., cit. p. 154). 
537 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. “Artigo 22. Compete privativamente à União legislar 

sobre: [...] IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; [...]” 
538 Emenda Constitucional nº. 8, de 15 de agosto de 1995: “Altera o inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 

21 da Constituição Federal. [...] Art.1º O inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 21 da Constituição Federal 

passam a vigorar com a seguinte redação: [...] Art. 21. Compete à União: [...] XI - explorar, diretamente ou 

mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá 

sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; [...] 
539 A Emenda Constitucional nº. 08/1995, além de alterar o regime de monopólio da União para explorar, por si 

ou por empresa estatal, os serviços de telecomunicações em geral, passou a exigir um regime especial de 

organização de telecomunicações, nos termos da lei, inclusive com a criação de um órgão regulador.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xi
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Conforme demonstramos em tópico anterior, os serviços de telecomunicações e os 

órgãos reguladores são regidos por atos normativos que somente disciplinam a matéria 

telecomunicações.540 

Posicionada a matéria na Constituição Federal de 1988, estabelecemos as 

seguintes considerações sobre o tema: 

a) Tanto à época da promulgação da Constituição Federal de 1988, como 

também, na da alteração proporcionada pela Emenda Constitucional nº. 8/1995, o cenário 

tecnológico em matéria de rede virtual era completamente distinto do atual. 

b) Atualmente, constatamos um tratamento diferenciado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, em todas as suas esferas, com relação às empresas de Internet, em 

especialm, ao compará-las com as demais empresas do ramo de comunicação, como as 

concessionárias de serviço de telefonia.  

c) Não temos um órgão regulador sobre os serviços virtuais. Em contrapartida, 

a Lei nº. 9472/1997 dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, conforme 

estabeleceu a própria Emenda Constitucional nº. 8/1995; 

Dessa forma, conforme apontamos no Capítulo II, ao discorrermos sobre o curto 

período de tempo e sob os impactos e a velocidade do avanço tecnológico da Internet, tornar-

se-ia impossível ao legislador constituinte, na década de 80, prever o cenário contemporâneo 

em matéria do fluxo informático comunicacional. 

Assim, como primeira proposta, do ponto de vista do Direito Constitucional, 

inclusive para evitar interpretações em sentido contrário, optamos por sugerir a alteração da 

parte final do inciso IX, do artigo 21, da Constituição Federal, no sentido que a competência 

da União não deve limitar-se, à organização dos serviços de “telecomunicações”, mas sim, 

sobre os demais sistemas de comunicação interpessoais.  

Em consequência disso, a previsão da criação de um órgão regulador não se 

limitaria à disciplina dos sistemas de telecomunicações, mas, sim, a uma agência com 

competência para organizar, regular e normatizar qualquer sistema de fluxo comunicacional 

interpessoal, seja qual for a forma de sinal aplicado (telegráfica, telefonia, radiofrequência, 

telemática, entre outras.)   

                                            
540 Lei n.º 4117/1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações) e Lei nº. 9472/1997 (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). 
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Não podemos deixar de destacar que a rede virtual (Internet) abrange também 

sistemas de fluxo contínuo de comunicação, onde encontramos diversos tipos de sinais, 

concebidos sob as mais variadas formas (telefone, fibra óptica, satélite, entre outros.). Nesse 

sentido, não se pode confundir o fluxo do sinal telefônico com outros sistemas 

comunicacionais, cuja tecnologia permite os mais variados sistemas.541 

 

4.4.2. Incorporação aos instrumentos de cooperação jurídica internacional 

Ao comparar a legislação brasileira em relação a de outros países, notamos que, 

mesmo com a dificuldade global de se estabelecer diretrizes seguras em matéria do 

monitoramento de fluxo informático comunicacional, o cenário jurídico pátrio apresenta um 

quadro de profunda estagnação legislativa e falta de sistematização.  

Instrumentos de cooperação internacional previstos na legislação extravagante, 

tais como, a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº. 9.613/1998), a Lei do Crime Organizado 

(Lei nº. 12.850/2013), Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº. 9.605/1998), bem como a própria 

carta rogatória, disciplinada nos Códigos de Processo Penal e Civil, apresentam-se 

anacrônicos, não só no tocante à falta de uma sistematização, uma vez que os mesmos não 

disciplinam regras de procedimento, mas, sobretudo, pela ausência de efetividade e aplicação. 

A título de comparação, após a recepção da Convenção de Budapeste, seguindo as 

diretivas do Parlamento Europeu e do Conselho542, foi incorporada ao ordenamento jurídico 

português, uma nova regulamentação com relação à matéria “monitoramento das 

comunicações eletrônicas”.  

Em 15 de setembro de 2009, foi aprovada a Lei do Cibercrime, cujas disposições 

estabelecem normas de Direito Penal e Processual Penal, relativas ao domínio do Cibercrime 

e da recolha de prova em suporte eletrônico, incorporando no ordenamento jurídico de 

Portugal, a “Decisão Quadro n.º 2005/222/JAI, do Conselho, de 24 de Fevereiro”, relativa a 

                                            
541 Diante desse raciocínio, Benjamim Silva Rodrigues, cita dispositivo da Constituição espanhola, a analogia 

somente se justificaria por razões pragmáticas, conforme aponta o autor: “Trata-se de argumentações que 

procuram conexões baseadas na analogia entre as comunicações na Internet e alguns dos tipos de comunicações 

que têm lugar fora dela. Entendemos que isso não é correcto dado que a Internet é um novo meio e uma nova 

forma de comunicação. A aplicação de algum ou alguns dos regimes de intervenção das comunicações existentes 

na Lei Processual Espanhola (Lecrim.) à Internet ocorrerá mais por razões pragmáticas do que pela similitude 

que pode entender-se existente entre as comunicações na Rede com o tipo de comunicação para a qual está 

pensando o regime de intervenção de que se trata, [...].”Op., cit. p. 443. 
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ataques contra os sistemas de informação e adaptando o direito interno à Convenção sobre 

Cibercrime do Conselho da Europa.543 

Já em 2012, com base nas diretivas da Convenção sobre a Cibercriminalidade, 

reformulou-se a Lei nº. 41/2004, pertinente ao fluxo das comunicações digitais. 

Conforme apontamos em tópico anterior, a natureza diferenciada dos crimes 

cibernéticos, bem como as características das ações que revestem o modus operandi da 

cibercriminalidade, impõem um tratamento diferenciado pelo ordenamento jurídico, não só 

quanto à tipificação jurídica, como também, no tocante aos instrumentos de investigação. 544  

Nesse sentido, torna-se de fundamental importância que o Estado promova 

políticas internacionais no sentido de aderir a instrumentos de cooperação jurídica 

internacional em matéria de cibersegurança.  

Concluímos assim que, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 5º, da Constituição 

Federal de 1988, de modo a compatibilizar o ordenamento jurídico aos anseios de uma 

sociedade que prima pela segurança, paz social e efetividade dos direitos e garantias 

fundamentais, é imperiosa a necessidade da incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro 

da Convenção sobre Cibercrimes do Conselho da Europa (Convenção de Budapeste)545  

 

4.4.3. Proposta de lei infraconstitucional (ideias gerais)   

Mais uma vez, reiteramos o entendimento de que a reforma legislativa do instituto 

do “monitoramento de sinais”, faz-se necessária do ponto de vista de lege ferenda, uma vez 

que, conforme defendemos no curso do presente estudo, não há impedimentos para uma 

análise evolutiva dos dispositivos consagrados nos incisos X e XII, da Constituição Federal de 

1988. 

Nesse sentido, devemos ter cuidado ao rotular as reformas legislativas em matéria 

de medidas excepcionais, como por exemplo, o monitoramento das comunicações eletrônica, 

                                                                                                                                        
542 Diretivas n.º 2002/58/CE, de 12 de julho e 2009/136/CE, de 25 de novembro (Diário da República de 

Portugal, 1ª. série, n.º 167, pub. 29-08-2012, p. 4819). (Vide Anexo E) 
543 Vide Anexo F. (Diário da República de Portugal, 1.ª série, n.º 179, pub. em 15 set. de 2009).   
544 Ibidem. 
545 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: “Artigo 5º. [...] § 2º Os direitos e garantias expressos 

nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.”  



  

 

208 

sob a “etiqueta” de uma usurpação do ordenamento jurídico criminal, a ponto de cometer uma 

grande impropriedade ao enquadrá-las na concepção do Direito Penal do Inimigo.546 

Frente a essa premissa, conforme aponta Claudio José Langroiva Pereira, 

devemos estabelecer preceitos de igualdade e justiça, sempre sob o constante amparo do 

princípio da legalidade, como fonte basilar do Estado Democrático de Direito. E complementa 

o autor: “visto que o exercício da função social da lei na comunidade aparece como 

pressuposto de validade, devendo esta emanar de órgãos de representação popular, sendo 

elaborada na forma do processo legislativo previsto constitucionalmente”.547 

Por sua vez, recorrer constantemente a interpretações analógicas acaba por 

subverter a própria segurança do ordenamento jurídico. A reforma da regulamentação jurídica 

do “monitoramento de sinais” não pode resumir-se ao tratamento dos diversos sistemas de 

fluxo de comunicações, mas sim, deve regulamentar, de forma precisa e específica, o próprio 

procedimento processual.548  

Uma nova compreensão da legislação do “monitoramento de sinais”, sinaliza um 

terreno extremante polêmico do ponto de vista da reforma da legislação processual penal, 

conforme observa Anabela Miranda Rodrigues, ao comentar sobre um modelo diferenciado 

de prevenção e repressão à criminalidade contemporânea, em trecho a seguir em destaque: 

No pressuposto de que os institutos processuais se devem adequar aos 

contextos de actuação do comportamento intoleravelmente desviado, 

defende-se a revisão das regras tradicionais de investigação e intervenção da 

administração da justiça. Criticam-se, assim, designadamente, aqueles que 

recusam a modernização tecnológica do processo penal – por o converter, 

dizem, num mecanismo de polícia do Estado de segurança [...], alertando 

para a inviabilização da perseguição efectiva das modernas formas de 

criminalidade.549 

                                                                                                                                        
 
546 Conforme crítica elaborada por Manuel Cancio Meliá sobre o assunto: “A discussão em torno da 

conveniência de medidas excepcionais além do ordenamento jurídico-penal, portanto, não é uma questão que 

pertença ao Direito Penal em sentido estrito, mas um problema de política legislativa. (Günther Jakobs e Manuel 

Cancio Meliá, Direito Penal do Inimigo: noções críticas, p. 117). 
547 Cláudio José Langroiva Pereira. Princípio da Oportunidade e Justiça Penal Negociada, p. 05-06. 
548 Nesse sentido, Benjamim Silva Rodrigues, ao citar José Luís Rodríguez Lainz opina que: “[...] RODRÍGUEZ 

LAINZ evoluiu de uma posição que advogava para outra [...]. O autor refere: Os meios de comunicação de 

última geração [...] colocam problemas que, na falta de regulamentação específica, terão de ser solucionados por 

aplicação analógica da modalidade de ingerência mais adequada para o tipo de comunicação desenvolvido; 

assim, nada impediria, por exemplo, a equiparação do correio electrónico à correspondência privada, e as caixas 

de voz e chats às conversações telefónicas.” (Op., cit., p. 445-446). 
549 O Direito Penal europeu emergente, p. 184. 
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    Desse modo, a autora portuguesa defende que o Estado é intimado a desenvolver 

um sistema de proteções jurídicas para garantir o livre exercício de direitos e garantias do 

individuo e da própria coletividade, ou seja, a nova justiça penal deve assumir o rosto da 

humanidade.550 

  Já Marco Antonio Marques da Silva traduz a importância de uma mudança no 

cenário contemporâneo da sociedade da informação. Torna-se, assim, imperiosa uma 

mudança de postura da sociedade e do indivíduo, que, muitas vezes, permanece indiferente, 

como mero e frio espectador, depositário de uma gama de informações despejados pelas 

novas mídias. Torna-se necessário, segundo o autor, a adoção de atitudes enérgicas e 

avançadas, em defesa da pessoa humana e do Estado Democrático de Direito.551  

Por sua vez, conforme destacamos anteriormente, ao comentarmos sobre as 

investigações realizadas pelo Departamento de Polícia Federal, demonstramos, do ponto de 

vista de colheita de prova e, principalmente, identificação daqueles que realmente comandam 

e financiam a atividade nas organizações criminosas, que demandam-se meses, às vezes anos 

de investigação, para a obtenção de elementos que demonstrem o efetivo envolvimento dos 

suspeitos na empreitada criminosa. 

Delimitar o lapso temporal de medidas restritivas, sob o argumento da violação 

indeterminada a direitos fundamentais, acaba por limitar a própria essência de outros 

institutos constitucionalmente previstos. Nessa esteira, se por um lado, torna-se relevante a 

sujeição do Estado à lei, na concretização dos princípios da igualdade e dignidade, ou seja, na 

sujeição a um regime de “legalidade qualificada pelo reconhecimento das garantias e direitos 

individuais”, conforme aponta Marco Antonio Marques da Silva, por outro lado, em seu 

sentido crítico, o referido autor demonstra que a essência do Estado Democrático de Direito, 

“não se satisfaz com uma pura e simples interpretação a partir de uma norma, como uma 

verdade universal e perene, distante da realidade onde deve intervir”, e complementa:  

Através dessa percepção, temos que o Direito não pode ser visto como um 

mero conjunto de normas, dissociado do compromisso com a realidade 

política e social do país, o que o tornaria um Estado meramente legalista, 

minoração que não pode ser aceita. Os princípios que norteiam os direitos e 

garantias, numa democracia, são as linhas mestras que estabelecem os 

limites da atuação do Estado na sociedade contemporânea.552  

                                            
550 Idem, p. 185. 
551 Op. cit., p. 234 e 235. 
552 Tratado Luso Brasileiro, p. 229. 
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Ao comentar as inovações introduzidas no ordenamento jurídico português 

(artigos 26º, 34º, 35º e 37º da Constituição da República de Portugal), Benjamim Rodrigues 

Silva, demonstra a importância de estabelecer-se um novo regramento jurídico, amparado nos 

anseios da nova dinâmica imposta pelas novas tecnologias em matéria informacional e 

comunicacional, de forma a responder eficazmente às novas formas de criminalidade.553 

Por essa razão, defendemos, inclusive do ponto de vista da segurança jurídica, a 

imperiosa e necessária reforma da legislação, no sentido de concretizar um regime unitário e 

uniforme do monitoramento de sinais. Desse modo, deve conceber-se o mesmo tratamento 

não só às interceptações das comunicações telefônicas (em que se capta o sinal de voz), mas 

também, às demais formas de circulação de sinais comunicativos, como as imagens e dados 

que se encontram na rede virtual, de forma a enquadrar essas novas formas de evolução 

tecnológica em um novo dispositivo legal.  

Ao apresentarmos o cenário de proposições legislativas em matéria de 

interceptação das comunicações, lamentavelmente, não visualizamos um sistema atualizado e 

integrado na disciplina do fluxo das comunicações, seja qual for o sistema ou sinal utilizado 

para a sua realização.  

Os sistemas de comunicação informáticos, eletrônicos, digitais, virtuais, devem 

receber o mesmo tratamento concebido ao monitoramento das comunicações telefônicas, de 

sistemas de informática ou telemática.554  

                                            
553  Nesse sentido o autor português diz que: “Urge desenvolver esforços no sentido de introduzir a 

discursividade jurídico-penal nos novos campos, do social, abertos pela “sociedade em rede”, sem cair na 

tentação da sua instrumentalização em nome de uma discursividade securitária aniquiladora das valorações e 

decisões político-criminais típicas do discurso modernizador”. (Direito Penal Parte Especial. Tomo I. Direito 

Penal Informático – Digital: contributo para a fundamentação da sua autonomia dogmática e científica à luz do 

novo paradigma de investigação criminal a ciência forense digital e prova digital. Coimbra: Editora Coimbra, 

2009, p. 116-117). 
554 No dia 20 de janeiro de 2016, o Ministério das Comunicações do Governo brasileiro encerrou “consulta 

pública” sobre o modelo de prestação dos serviços de telecom. Conforme informações colhidas no site oficial do 

próprio Ministério das Comunicações: “À época da criação da Lei Geral de Telecomunicações (LGT), o marco 

atual de prestação dos serviços, em 1997, o acesso à telefonia fixa era o foco das ações do governo. Contudo, 

com a evolução tecnológica, a banda larga assumiu uma relevância cada vez maior e passou a ser o serviço 

mais” demando pelos consumidores. Segundo Miriam Wimmer, diretora de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações, “Nós recebemos contribuições tanto de cidadãos preocupados com seus problemas concretos, 

quanto de entidades, empresas, representantes da sociedade civil, de defesa do consumidor e do mundo 

acadêmico. Há um perfil bem variado, o que enriquece o trabalho do Grupo de Trabalho. [...]A partir dessa 

decisão política, vamos preparar os instrumentos normativos, que podem ser projetos de leis, projetos de 

decretos, regulamentos da Anatel, o que vai depender do modelo escolhido (GT).” De posse das contribuições, o 

Ministério das Comunicações apresentará um relatório que também deve incluir uma contextualização do 

mercado atual, comparações internacionais e propor para avaliação mais de um modelo regulatório, explicando 
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Não podemos deixar de considerar que o provedor da Internet é um agente 

interveniente, cuja natureza preeminente é a prestação de serviço de comunicação, seja a título 

comunicativo (interpessoal) ou informativo. Na primeira hipótese, o provedor deve ser 

equiparado aos serviços de telecomunicações.  

Diante do exposto, passamos a elencar algumas ideias, na elaboração de uma nova 

regulamentação da parte final do inciso XII, da Constituição Federal de 1988, ao 

estabelecermos algumas premissas sobre uma nova Lei de “monitoramento de sinais”: 

a) De início, o legislador deve atentar-se para a concepção terminológica dos 

mais variados sistemas de fluxo comunicacional, uma vez que a constante inovação 

tecnológica cria formas e sistemas comunicacionais com uma velocidade espantosa. Ao 

discriminar os sistemas passíveis de monitoramento, como disciplinado na atual Lei de 

Interceptação Telefônica, dá margem a interpretações restritivas, sob o forte argumento da 

ausência de previsão normativa. Nesse sentido, devemos optar por uma terminologia que 

possibilite o alcance de qualquer sistema ou forma de comunicação interpessoal, ou seja, “o 

monitoramento de sinais”; 

b) Concluímos também pela necessidade de um regime unificado em matéria 

de monitoramento de sinais, ou seja, que englobe de forma integrada todos os sistemas de 

monitoramento do fluxo das comunicações interpessoais. 

c) Ao analisar os pressupostos do artigo 2º da Lei nº. 9.296/1996, além da 

inobservância da técnica legislativa na redação do citado dispositivo, deixou-se de observar o 

princípio da proporcionalidade, uma vez que, de forma indiscriminada, permitiu-se a 

interceptação das comunicações telefônicas a qualquer crime punido com reclusão.  

  Por sua vez, o artigo acima disposto, ao restringir as hipóteses de interceptação 

telefônica aos crimes punidos com reclusão, deixou de contemplar outras figuras criminosas, 

como, por exemplo, a ameaça realizada por telefone (punida com detenção). Muitas vezes, a 

prova necessária para a vinculação do fato típico ao autor do crime somente poderia ser 

concretizada por meio do monitoramento telefônico.555  

                                                                                                                                        
as diferenças entre cada um. (Consulta pública do modelo de telecom recebe 915 contribuições, Ministério 

das Comunicações, Brasília, pub. 20 jan. de 2016. Disponível em: < http://www.mc.gov.br/sala-de-

imprensa/todas-as-noticias/institucionais/38630-consulta-publica-do-modelo-de-telecom-recebe-915-

contribuicoes>. Acesso em: 20 jan. de 2016). 
555 Nesse sentido Benjamim Rodrigues Silva, op. cit. p. 54.  

http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/institucionais/38630-consulta-publica-do-modelo-de-telecom-recebe-915-contribuicoes
http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/institucionais/38630-consulta-publica-do-modelo-de-telecom-recebe-915-contribuicoes
http://www.mc.gov.br/sala-de-imprensa/todas-as-noticias/institucionais/38630-consulta-publica-do-modelo-de-telecom-recebe-915-contribuicoes
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É oportuna a menção ao Projeto de Lei n.º 3.272/2008, cuja normatização 

disciplina a previsão de quebra do sigilo de comunicações telefônicas para crimes de qualquer 

natureza apenados com reclusão, contudo, estende esse mecanismo de investigação aos delitos 

apenados com detenção, quando a conduta delituosa tiver sido cometida através de meios de 

comunicação instantânea.556  

Assim, crimes como ameaça e estelionato, quando praticados pelo telefone, não 

ficarão fora da possível quebra do sigilo de comunicações telefônicas, o que facilitará, de 

forma significativa, a apuração e elucidação do caso, em respeito ao princípio da 

proporcionalidade. 

   No tocante aos requisitos para a concessão da medida de monitoramento, em 

países como Portugal, Alemanha e Itália, o legislador limitou a autorização da “escuta” 

somente a um rol taxativo de crimes. 

  Contudo, discordamos da limitação a um rol taxativo de crimes. Dessa forma, 

concluímos que os fundamentos a serem aplicados para a concessão da medida de 

monitoramento de sinais devem ser analisados com base no princípio da proporcionalidade, 

ou seja, sob a concepção, no caso concreto, da adequação, da necessidade, da proibição do 

excesso e da proporcionalidade stricto sensu.  

d) Nos termos do atual Projeto Lei nº. 1.258/1995, com as inovações 

introduzidas pelo §1º, do artigo 5º, do Projeto de Lei nº. 3.272/2008557, concluímos pela 

necessidade de um prazo definido de duração da medida de monitoramento de sinais, ou seja, 

360 dias, mas, por seu turno, em caso de crimes habituais ou permanentes, o referido prazo 

pode ser estendido enquanto não cessar a causa. 

  Conforme apontamos no Capítulo I, ao estudarmos a disciplina do lapso temporal 

da medida de “monitoramento de sinais”, a redação do artigo 5º, da Lei de Interceptação 

Telefônica, deve ser revista frente à sua imprecisão e dubiedade.558  

  Nesse sentido, concluímos como necessária a aprovação da proposta do Projeto de 

Lei nº. 1.258/1995, ao estabelecer o prazo de 60 dias, com relação a cada período de 

monitoramento, de modo que, ao contrário, a previsão de um prazo conforme o estabelecido 

                                            
556 Vide Anexo B.  
557 Vide Anexo B. 
558 Vide tópico 1.5.4., do Capítulo I. 
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pela legislação vigente559, acaba por limitar a própria essência da medida excepcional, em 

especial, frente ao atual dinamismo das organizações criminosas, cuja investigação demanda 

um período proporcional na adoção das técnicas especiais de investigação para a identificação 

não só do modus operandi, como também, na identificação daqueles que financiam e 

comandam o grupo.  

   e) Ao estudarmos a tormentosa questão da transcrição do conteúdo das conversas 

obtidas em uma medida de monitoramento das comunicações telefônicas, apontamos a 

imprecisão do § 1º, do artigo 6º da Lei de Interceptação Telefônica.560 

   Nesse sentido, concluímos que a legislação deve privilegiar a transcrição digital, 

de modo que somente o conteúdo de real interesse à investigação deve ser transcrito em um 

relatório que permita o acesso imediato das conversas por hiperlinks, evitando assim, 

interpretações dúbias quanto a eventual necessidade de transcrição integral das conversas 

monitoradas.  

   Por sua vez, o citado dispositivo acima defendido, deve estipular a obrigação das 

autoridades legitimadas na condução da medida, juntarem aos autos do procedimento de 

monitoramento de sinais, mídia contendo a integralidade dos áudios, mensagens, entre outros 

dados comunicativos obtidos ao longo da medida.  

   f) Concluímos também pela necessidade da previsão legal de tratamento dos casos 

fortuitos obtidos ao longo da medida de monitoramento de sinais, no sentido de que, o 

legislador deve regulamentar em dispositivo específico o tema.  

   g) De forma a resolver a problemática do déficit de legislação com relação às 

obrigações das empresas que prestam serviços comunicacionais interpessoais, torna-se de 

fundamental importância o estabelecimento de diretrizes legais no atendimento das 

autoridades competentes no suporte técnico operacional das plataformas de monitoramento, 

obrigando-as a prover os meios necessários ao atendimento da ordem judicial.  

                                            

559 Lei nº. 9.296, de 24 de julho de 1996: “Artigo 5°. A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, 

indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável 

por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.” 
560 Vide tópico 1.5.5, do Capítulo I.  
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   Nesse sentido, concluímos também que devem ser estabelecidas em lei, sanções 

administrativas e penais, com relação às empresas que não cumprirem ou deixarem de 

cumprir, no prazo estabelecido, as ordens judiciais.  

 

4.4.4. Regulamentação na esfera administrativa 

Ao entendermos pela necessidade de uma emenda constitucional que altere a parte 

final do inciso XI, do artigo 21, da Constituição Federal de 1988, estabelecemos que diante da 

mudança da concepção constitucional em matéria do fluxo de comunicação, torna-se 

necessário um órgão regulador que não só estabeleça normas programáticas para a matéria de 

telecomunicações, mas que também, constitua-se em uma agência que regulamente de forma 

abrangente todos os sistemas de fluxo comunicacional, seja qual for a forma ou sistema de 

comunicação interpessoal.     

Conforme estudamos em tópico anterior561, ao tratarmos dos diversos normativos 

que regulamentam o âmbito de atuação da Agência Nacional de Telecomunicações, foi 

possível estabelecer que, entre as atribuições administrativas da Anatel, não encontraremos a 

regulação da Internet.   

 Inclusive, o referido entendimento encontra respaldo legal, nos termos do já 

citado artigo 60 da Lei nº. 9.472/1997. 

Contudo, no nosso entendimento, por razões políticas ou não562, as resoluções, 

provimentos e portarias da Anatel, ou mesmo, a própria Lei nº. 9.472/1997, como também, o 

Marco Civil da Internet, (Lei nº. 12.965/2014), não estabelecem um cenário transparente 

quanto a real abrangência dos serviços em matéria de comunicação, que encontram-se no 

âmbito regulatório da Agência Brasileira de Telecomunicações.  

                                            
561 Vide tópico 4.2.1.2. 
562 Não podemos deixar de considerar os interesses políticos e econômicos que recaem sobre a criação de um 

marco regulatório da Internet, conforme trecho de reportagem publicada pelo periódico o Estado de São Paulo, a 

seguir em destaque: “[...] Executivos de algumas das principais operadoras de telecomunicações do país têm 

defendido uma regulamentação mais rígida de serviços de internet como WhatsApp, aplicativo de mensagens do 

Facebook, ou do serviço de vídeos online Netflix, alegando que essas empresas utilizam a infraestrutura das 

operadoras para oferecerem produtos semelhantes, sem ter os mesmos encargos regulatórios e tributários.  [...]. 

(Capelas, B., Facebook Brasil critica possível regulamentação de aplicativos, O Estado de São Paulo, pub. 20 

jan. de 2016, B14. Economia). Por seu turno, empresas como o Facebook do Brasil, detentora dos direitos do 

aplicativo WhatsApp, Google, entre outras, argumentam que não devem se submeter a uma regulação.” (Vide 

tópico 4.1.1.2.). 
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Nessa esteira, entre outros diplomas legislativos, apontamos a Resolução nº. 

614/2013 da Anatel que, entre outros assuntos, disciplina as obrigações das empresas 

concessionárias de telecomunicações.563 

Um dos princípios elencados na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) é a 

própria inimputabilidade da rede, de modo que a empresa de Internet não pode ser 

responsabilizada pela má utilização por parte do usuário, independentemente do controle que 

ela detém sobre o serviço. 

De que adianta uma lei prever uma série de obrigações e princípios, mas ao 

mesmo tempo, as grandes empresas do Vale do Silício não estarem submetidas a ela? Será 

que o bloqueio do aplicativo seria uma medida extrema?  

Por sua vez, conforme apontamos no estudo do Marco Civil da Internet564, ao 

tratar da disciplina da neutralidade da rede, identificamos uma omissão do legislador, uma vez 

que, além de não prever as mesmas obrigações e deveres para as empresas de banda larga, 

ainda submeteu a matéria à manifestação da Agência Nacional de Telecomunicações e ao 

Comitê Gestor da Internet.  

Contudo, a Lei nº. 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), em seu artigo 

60565, delimita o campo de atuação da Agência Brasileira de Telecomunicações, uma vez que 

ao conceituar a abrangência do serviço de telecomunicação, não contempla em seu texto a 

transmissão, emissão ou recepção do fluxo das redes virtuais, ou seja, a Internet.566 

                                            
563 Nos termos do artigo 2º da Resolução nº 614/2013, da ANATEL, a prestação do Serviço de Comunicação 

Multimídia é regida pela Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações - LGT), pela Lei 

nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), pelo Decreto nº 6.523, de 31 de julho 

de 2008, pelo Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 73, de 25 de 

novembro de 1998, por outros regulamentos, normas e planos aplicáveis ao serviço, pelos termos de autorização 

celebrados entre as Prestadoras e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e, especialmente, por este 

Regulamento. (Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2013/465-resolucao-

614#art3res>. Acesso em 26 dez. de 2015). 
564 Vide tópico 2.2.1., do Capitulo II.  
565 Lei nº. 9.472 de 16 de julho de1997: “Art. 60. Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que 

possibilita a oferta de telecomunicação. § 1° Telecomunicação é a transmissão, emissão ou recepção, por fio, 

radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, 

escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza.§ 2° Estação de telecomunicações é o conjunto de 

equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de telecomunicação, seus 

acessórios e periféricos, e, quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam, inclusive 

terminais portáteis.” 
566 Vide tópico 2.2.1., do Capítulo II.  

http://www.anatel.gov.br/legislacao/leis/2-lei-9472
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6523.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6523.htm
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/1998/34-resolucao-73
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/1998/34-resolucao-73
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2013/465-resolucao-614#art3res
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2013/465-resolucao-614#art3res
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Nos termos do artigo 21 da Convenção de Budapeste “Cada Parte adoptará as 

medidas legislativas e outras que se revelem necessárias para habilitar as suas autoridades 

competentes relativamente a um leque de infracções graves, a definir em direito interno”. 

Por sua vez, o tópico 1, letras “a” e “b”, do referido dispositivo, disciplina a 

obrigação do fornecedor de serviços virtuais  recolher ou registrar dados relacionados aos seus 

sistemas técnicos, além de estabelecer, em tempo real, o monitoramento do fluxo das 

comunicações. 

Tais premissas concebem uma arraigada análise doutrinária da Convenção de 

Budapeste, em especial, diante das recentes reformulações legislativas em matéria penal e 

processual penal, além de possibilitar uma nova interpretação jurídica da Lei maior de cada 

um deles, no sentido de criar bases científicas para estabelecer-se um Direito Penal 

Internacional na disciplina dos crimes informáticos próprios e impróprios, além de disciplinar 

meios investigativos próprios à peculiar natureza que envolve o nebuloso campo virtual 

(ciberespaço).567 

Justificamos esse entendimento com base nos diversos dispositivos legais e 

administrativos, anteriormente mencionados, que disciplinam, ainda que de forma nebulosa, a 

atribuição da Anatel na regulação de provedores e serviços oferecidos pelas empresas de 

Internet.568  

Diante dessas premissas, também não podemos deixar de considerar um grande 

déficit de atuação do Poder Executivo, no que diz respeito ao estabelecimento de políticas 

estratégicas no estabelecimento de diretrizes voltadas à regulação das redes virtuais.  

Concluímos assim que, após a criação de um órgão regulador da Internet, torna-se 

de fundamental importância a incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro de normativos 

                                            
567 Nesse sentido observa Benjamim Silva Rodrigues: “A afirmação de um modelo de investigação forense 

digital – denominado ‘Dinâmico-Reversivo’ – implica um correcto equacionamento do actual contexto legal 

autorizativo de investigação (processual penal) dos dados electrónico-digitais, ‘em trânsito’, ‘em tempo real’ ou 

“estaticamente armazenados’ em repositórios electrónicos-digitais. Neste contexto, constatada a falta de 

legislação específica na matéria, tal deverá levar-nos a concluir que a possibilidade de afirmação de um actual 

regime de monitorização dos fluxos informacionais e comunicacionais, no âmbito das redes ou sistemas 

informáticos, deve partir do clássico instituto das “Escutas Telefónicas” e, ainda, do regime especifico de acesso 

aos dados pessoas instituídos pelas diversas leis que abordam a matéria da proteção dos dados de caráter pessoal, 

dentro e fora, das redes ou sistemas informáticos e nas redes de comunicações electrónicas publicamente 

acessíveis.  Merecem, por isso, especial atenção, no seguimento das Directivas 95\46\CE e 2006\24\CE, 

respectivamente, as Leis nºs 67\98, de 26 de Outubro, 41\2004, de 18 de Agosto e 32\2008, de 17 de Julho de 

2008.”, op. cit., p. 55. Vide também Anexo E. 
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administrativos, seja em matéria regulatória das empresas de Internet, ou mesmo, no 

estabelecimento de sanções a elas. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
568 Nesse sentido: a) Resolução da Anatel nº. 614, de 28 de maio de 2013; b) Resolução da Anatel nº. 272/2001, 

c) artigo 9º, parágrafo primeiro, da Lei nº. 12.965/2014, entre outros.  
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CONCLUSÃO 

O grande dilema da atualidade mundial em matéria de política criminal pode ser 

sintetizado por duas premissas. A primeira delas é a dificuldade de estabelecerem-se 

parâmetros para a ponderação da tutela de bens jurídicos fundamentais. Já na esfera político 

social, como segunda premissa, surge o maior dos dilemas: o Estado, frente aos novos 

desafios impostos pela moderna criminalidade organizada, estaria legitimado a beneficiar-se 

de ferramentas investigativas altamente invasivas para a efetiva prevenção e repressão ao 

crime.  

A nova dinâmica imposta pela sociedade da informação, cujos acontecimentos 

circulam pelos quatro cantos do planeta em uma velocidade jamais imaginada, em especial, 

pela facilidade proporcionada pelas redes virtuais, acaba por impor novos desafios ao Estado 

em matéria de prevenção e repressão à criminalidade. 

O estado de terror e medo sob o constante impacto proporcionado pela facilidade 

do fluxo informacional e comunicacional potencializa os efeitos sociais de eventos que, 

anteriormente, jamais refletiriam da forma que hoje impactam na sociedade contemporânea. 

Um pequeno delito praticado na esquina de uma rua de uma pequena cidade, cujos 

motivos só chegavam ao conhecimento da vizinhança do local, muitas vezes, pela 

perversidade midiática, ou mesmo, pela ânsia social na vivência da desgraça alheia, acaba por 

chegar ao conhecimento da população de todo o país, senão do Mundo.  

Por outro lado, atentados terroristas praticados por motivos ideológicos, políticos, 

fundamentalistas, acabam por impactar de forma exacerbada em países que jamais 

imaginariam sofrer qualquer ameaça terrorista.  Por sua vez, acontecimentos insignificantes, 

cuja natureza não guarda relação alguma com uma possível célula terrorista, acabam por 

mudar o cenário político e legislativo de toda uma nação.  

Desse modo, ao longo da pesquisa, propusemos argumentos históricos, políticos e 

sociais sob o constante amparo do ordenamento jurídico, na busca de alternativas legislativas 

que se compatibilizem com as novas tecnologias em matéria de fluxo comunicacional e 

informacional e, principalmente, reflitam de forma eficaz na prevenção e repressão à 

criminalidade moderna.  
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Demonstramos assim que o legislador brasileiro ainda não se conscientizou da 

real necessidade de propostas legislativas em matéria de “monitoramento de sinais” 

condizentes ao cenário contemporâneo. 

Nesse sentido, a era digital baseada na sociedade da informação, exige uma nova 

concepção político ideológica das instituições públicas, ou seja, cada um dos poderes, 

ministérios, órgãos, entre outros entes ligados à Administração Pública devem cumprir com 

fidedignidade suas missões constitucionais e legais.  

 Na esfera político-administrativa, demonstramos a ineficácia do Poder Executivo 

no estabelecimento de propostas legislativas condizentes com a disciplina das novas 

tecnologias informacionais e comunicacionais, de modo que a lacônica legislação vigente não 

se mostra compatível com a disciplina do fluxo comunicacional, em especial, no tocante à 

Internet. 

Indubitavelmente, constatamos a premissa acima concebida, com base em uma 

análise jurídica de alguns diplomas legais pertinentes à referida disciplina, quais sejam: a) Lei 

nº. 4.117 de 1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações); b) Lei nº. 9.472/1997 (organiza 

os serviços de telecomunicações e cria a Anatel); c) Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da 

Internet). 

A própria contemporaneidade do Marco Civil da Internet (2014), comparada a 

outros diplomas legais estrangeiros, não foi suficiente para regulamentar de forma segura e 

transparente o mundo virtual, em especial, no tocante às diretrizes e obrigações das mais 

variadas empresas, provedores, aplicativos, entre outros sistemas digitais, eletrônicos ou 

virtuais.  

Por sua vez, constatamos que a Lei de Interceptação Telefônica (Lei nº. 

9.296/1996), desde a sua origem já apresentava anacronismos e impropriedades jurídicas. 

Mesmo após a referida Lei atingir a sua “maioridade” ainda persistem vigorosos debates 

doutrinários e jurisprudenciais quanto à própria constitucionalidade de alguns de seus 

institutos.  

Já o Projeto de Lei nº. 1258/1995, que atualmente condensa as novas propostas 

legislativas referentes à referida Lei e seus inúmeros apensos, não é condizente com a nova 

realidade tecnológica dos sistemas informáticos e comunicacionais.  
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Na esfera jurisdicional, demonstramos que a disciplina do “monitoramento de 

sinais” ainda acarreta um grande desconforto para o aplicador da lei, frente à lacunosa 

legislação pátria pertinente à matéria.  

Demonstramos assim que além da dificuldade na aplicação da lei, ainda 

encontramos uma série de lacunas na falta de diretrizes, conceitos e terminologias jurídicas 

adequadas aos novos sistemas de informática e de comunicação. Uma vez que a 

vulnerabilidade do nebuloso espaço virtual acaba por gerar a sensação que, ao permitir-se o 

acesso, mediante ordem judicial, a um determinado sistema ou aplicativo de Internet, 

acarretará uma exponencial exposição de dados e comunicações sigilosos de pessoas alheias 

ao procedimento investigatório, expondo sua intimidade, privacidade, honra e imagem. 

Nessa esteira, não podemos deixar de consignar também que a ausência de 

parâmetros e regras transparentes e rígidas para a garantia de colheita e integridade do fluxo 

dos dados e comunicações na Internet, poderá acarretar vícios insanáveis na legitimidade e na 

própria legalidade da prova no curso do procedimento criminal, cuja consequência inevitável 

será a ilicitude dela.  

Por sua vez, aquele que atua diretamente na esfera investigativa depara-se, muitas 

vezes, com um cenário de grande instabilidade jurídica, frente à anacrônica disciplina das 

técnicas especiais de investigação, uma vez que muitas delas habitam em um espaço que 

permeia a fronteira entre a legalidade e a ilegalidade. 

Se por um lado constamos a omissão do Estado na esfera legislativa frente ao 

déficit de leis, ou mesmo, do Executivo, na falta de políticas públicas coerentes, não podemos 

deixar de mencionar a fundamental responsabilidade do Poder Judiciário no restabelecimento 

do equilíbrio e igualdade entre as partes, frente à necessidade de uma interpretação evolutiva 

da Constituição Federal de 1988, como também na aplicação coerente do Direito às hipóteses 

de omissão legal.  

Conforme demonstramos, o bloqueio ao acesso em todo um país de um sistema de 

comunicação utilizado por milhões de usuários suscita criticas e opiniões fervorosas sobre a 

desproporcionalidade entre uma decisão judicial monocrática, cuja medida recai sobre as 

comunicações de criminosos ligados a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, em 

detrimento de toda uma coletividade de milhões de usuários que se utilizam do mesmo canal 

de comunicação para as suas relações pessoais, profissionais, entre outras.   
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 Nesse sentido, demandas judiciais que restringem o limbo jurídico do mundo 

virtual, cujos aplicativos e redes sociais, na visão de alguns, ostentam uma nova forma de 

liberdade de expressão e comunicação, não podem jamais sobrepor-se ao Estado de Direito, 

cuja premissa é justamente restabelecer o equilíbrio entre o direito fundamental à segurança 

frente ao direito à intimidade de um integrante da mais perigosa e violenta facção criminosa 

brasileira, ou seja, o Primeiro Comando da Capital.  

O ordenamento jurídico processual penal pátrio remonta à primeira metade do 

século passado, época em que a comunicação operava por meio de correspondências postais e 

telégrafos.  Desse modo, o Direito Processual Penal, antes mesmo do Direito Penal, deve ser 

atualizado e interpretado sob uma concepção evolutiva da Constituição Federal de 1988, 

amparada na sociedade da informação.   

Sabemos, porém, que segmentos da doutrina ainda são reticentes quanto a 

alterações legislativas em matéria de “monitoramento de sinais”, muitas vezes, sob a falsa 

premissa de que a legislação não pode ser concebida sob um cenário expansionista do Direito 

Penal e Processual Penal, amparadas em doutrinas emergenciais, como por exemplo, o Direito 

Penal do Inimigo, idealizado por Günther Jakobs.  

Nesse sentido, alguns doutrinadores resistem a uma legislação penal e processual 

penal contemporânea e condizente com o enfrentamento da moderna criminalidade, sob a 

premissa da inabalável da “flexibilização” ou “relativização” de direitos e garantias 

fundamentais, cujas alterações legislativas, inevitavelmente, implicariam em flexibilização do 

princípio da presunção de inocência, criminalização antecipada, criação exacerbada de tipos 

penais abstratos, entre outras medidas violadoras à dignidade da pessoa humana.  

Contudo, demonstramos que a lei fundamental não está isenta de discussão. A 

Constituição Federal de 1988 deve em uma sociedade aberta, adaptar-se às transformações 

sociais e ao espírito do seu tempo.  

Além do impacto das novas tecnologias na esfera do fluxo comunicacional e 

informacional, não podemos deixar de destacar que as redes virtuais revolucionaram o 

dinâmico processo de circulação ilícita de ativos, frente a considerável facilidade 

proporcionada pela livre movimentação financeira ao redor do Mundo. 

Por sua vez, o anonimato proporcionado pela Internet, como também as 

sofisticadas operações financeiras, acabam por impor o desenvolvimento e aplicação de 
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modernas ferramentas investigativas no monitoramento do fluxo de capitais pelo espaço 

virtual, frente a real necessidade de obtenção de dados e registros em tempo real. 

Nesse sentido, demonstramos que a eficácia na prevenção e repressão ao novo 

método de atuação imposta pela criminalidade moderna, indubitavelmente, recai sobre a 

permissividade do emprego de novas técnicas de monitoramento, mediante colheita de dados, 

voz, imagem e dos mais variados sistemas de fluxo comunicacionais e informacionais.     

Ao tratarmos da temática do Direito Internacional, verificamos que a disciplina da 

integração dos ordenamentos jurídicos, com a incorporação de  instrumentos de cooperação 

internacional, ganha novos elementos e desafios, devido a uma realidade de crescente 

mobilidade de pessoas entre os países, ao grande desconhecimento dos sistemas jurídicos 

estrangeiros e à existência de barreiras específicas de acesso ao judiciário de outro Estado. 

Por sua vez, os ganhos da globalização tecnológica, acabam por refletir também, 

de forma considerável, no modo de atuação dos grupos criminosos, em especial, daqueles que 

atuam em redes, em um cenário transnacional. 

Diante da peculiaridade que envolve as ações praticadas pela criminalidade 

organizada transnacional, cujo modus operandi não se restringe mais ao território de países, 

mas sim, a um espaço anônimo, inabitado, sem fronteiras, cujos limites territoriais são 

imensuráveis, em especial, sob o enfoque da cibercriminalidade, não podemos mais conceber 

um ordenamento jurídico respaldado em uma única ordem jurídica. 

Temos como exemplo o cenário europeu, diante da incorporação de instrumentos 

voltados a uma maior regulação no fluxo das comunicações, em especial, frente à nova 

dinâmica imposta pelas redes virtuais. Torna-se, assim, imperiosa a conscientização de uma 

nova abordagem multinacional em matéria de prevenção e repressão à nova criminalidade, 

como também, com relação ao uso da Internet.  

Conforme demonstramos ao estudar a moderna concepção aplicada na elaboração 

do Título VI, do Projeto de Lei nº. 236/2012, (novo Código Penal), que disciplinou os 

“Crimes Cibernéticos”, torna-se premente a incorporação da Convenção de Budapeste sobre 

cibercriminalidade ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Por fim, não se pode olvidar que os métodos especiais de investigação constituem 

verdadeiros “espinhos” às liberdades individuais. Por outro lado, não podemos esquecer que, 
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à medida que a criminalidade evolui sob uma concepção estrutural e tecnológica, o 

ordenamento jurídico não deve permanecer estático, sob a ótica da aplicação de instrumentos 

investigativos condizentes à efetiva prevenção e repressão à criminalidade organizada.  

Frente à constante evolução e ao dinamismo dos meios tecnológicos, cujo cenário 

demonstra a exponencial ferocidade de surgimento de novos sistemas comunicacionais e 

informacionais, demonstramos ao longo do presente estudo, a real necessidade de uma 

interpretação evolutiva da Constituição Federal de 1988, no tocante à disciplina do sigilo de 

dados e telecomunicações, sob os alicerces inabaláveis do princípio do Estado Democrático 

de Direito. 

Diante dessa nova perspectiva, as barreiras tecnológicas jamais podem ser um 

empecilho para a atuação dos órgãos de repressão, mas sim, uma poderosa aliada daqueles 

que atuam na defesa e garantia de uma sociedade livre, justa e igualitária, amparada nos 

princípios da legalidade e dignidade da pessoa humana.      
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