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“ESPELHAMENTO” DO WHATSAPP 

Meio de obtenção de prova típico 

Rafael Chiarello de Souza Pinto Abdalla 

RESUMO: Em junho de 2018, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina apreciou habeas corpus impetrado em favor de indivíduo que, após autorização 

judicial, teve seu telefone celular brevemente apreendido pela polícia, a qual efetivou o 

“espelhamento” de seu aplicativo WhatsApp. Em decorrência das conversas obtidas, o 

investigado teve a prisão preventiva decretada pela prática de tráfico de entorpecentes e 

associação para o tráfico. Após a ciência de toda a investigação, sua defesa buscou a anulação 

da decisão que autorizou o “espelhamento”, bem como de todas as provas dele decorrentes. No 

entanto, a Corte Estadual denegou a ordem, o que ensejou a interposição de recurso ordinário 

em habeas corpus e culminou na anulação – pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça 

– de todas as provas e no trancamento do inquérito policial. Nesse contexto, o presente trabalho 

busca analisar a existência de previsão legal para o “espelhamento” do WhatsApp, objetivando 

apurar sua natureza jurídica e – se o caso – estabelecer quais seus requisitos, limites e 

problemas. 

PALAVRAS-CHAVE: “Espelhamento” do WhatsApp; prova penal típica; busca e apreensão 

remota de dados; criptografia ponta-a-ponta; interceptação das comunicações telemáticas. 

ABSTRACT: In June 2018, the Fifth Criminal Chamber of the Santa Catarina State Court of 

Justice ruled an habeas corpus filed in favor of an individual who, after judicial authorization, 

had his cell phone briefly seized by the police, which “mirrored” his WhatsApp application. As 

a result of the conversations obtained, the individual was put in pre-trial detention for the 

practice of drug trafficking and association for trafficking. After becoming aware of the 

investigation, his defense sought to annul the decision that authorized the “mirroring”, as well 

as all the resulting evidence. However, the State Court denied the writ, which led to the filing 

of an habeas corpus appeal and culminated in the annulment – by the Sixth Panel of the Superior 

Court of Justice – of all evidence and in the halting of the police investigation. In such context, 

the present work intends to analyze the existence of a legal provision for the “mirroring” of 

WhatsApp, in order to ascertain its legal nature and – if applicable – establish its requirements, 

limits and problems. 
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KEY-WORDS: WhatsApp “mirroring”; typical criminal evidence; remote search and seizure; 

end-to-end encryption; interception of telematic communication. 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Breves considerações sobre as interceptações (Lei n° 

9.296/1996). 3. “Espelhamento” do WhatsApp. 3.1. Entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Santa Catarina. 3.2. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3.3. Possibilidade 

de interpretação analógica quanto à atividade probatória no Processo Penal. Tipicidade da 

interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas. 3.4. Natureza jurídica. 3.5. Reações 

estatais à criptografia adotada pelo WhatsApp e outras empresas de tecnologia. 4. Considerações 

finais. 5. Referências. 

1 INTRODUÇÃO 

Em 2015, o aplicativo de comunicações WhatsApp desenvolveu a plataforma 

WhatsApp Web, permitindo que os usuários acessassem, remotamente, as conversas trocadas 

em seus telefones celulares. De acordo com a empresa1, o sistema sincroniza informações entre 

o aparelho e o computador, refletindo em tempo real – daí o termo “espelhamento” – as ações 

executadas em ambas as máquinas, de maneira que todas as mensagens trocadas por intermédio 

do computador possam ser visualizadas, simultaneamente, no aparelho de telefonia móvel e 

vice-e-versa.  

Posteriormente, em 05 de abril de 2016, em atenção às ameaças cibernéticas 

contemporâneas, como, por exemplo, o acesso indevido de dados de terceiros, os 

desenvolvedores do aplicativo anunciaram a adoção da criptografia “ponta-a-ponta” (end-to-

end encryption). A partir de então, as mensagens trocadas – embora trafegassem pelos 

servidores do WhatsApp – eram criptografas de forma automatizada e somente poderiam ser 

decodificadas pelos próprios destinatários, detentores de chave de acesso específica à conversa, 

isto é, sequer poderiam ser visualizadas pela própria empresa. 

Considerando que os dados mais recentes demonstram que mais de um bilhão e meio 

de pessoas, em todo o mundo, utiliza o WhatsApp diariamente, torna-se relevante a reflexão 

acerca da impossibilidade de acesso às mensagens criptografadas. Com efeito, além de diversos 

fins lícitos, o aplicativo acaba por ser usado para a comunicação entre criminosos, os quais se 

aproveitam dos avanços tecnológicos para inviabilizar ou dificultar as investigações policiais. 

 
1 Disponível em: https://faq.whatsapp.com/pt_br/web/26000012/?category=5245235. Acesso em 07 set. 2019. 
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Nesse contexto, traz-se à tona recente recurso ordinário em habeas corpus julgado pelo 

Superior Tribunal de Justiça2 em que se entendeu – por unanimidade – pela impossibilidade do 

“espelhamento” do WhatsApp, medida deferida por Juiz de Direito da Comarca de 

Navegantes/SC em investigação que visava apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e 

associação para o tráfico. Em meio às diligências, a autoridade policial representou por 

autorização judicial para realizar a apreensão do telefone celular do investigado e, 

sorrateiramente, emparelhá-lo com computador da delegacia de polícia. Na sequência, os 

investigadores restituíram o aparelho ao paciente sem que houvesse qualquer menção ao 

procedimento efetuado e passaram a monitorar as mensagens por ele trocadas. 

Após o término das diligências, o investigado teve a prisão preventiva decretada e 

deferido o acesso aos autos do monitoramento, sendo-lhe oportunizado o exercício do 

contraditório. Inconformada com o acesso remoto ao seu WhatsApp, sua defesa impetrou 

habeas corpus pugnando pela nulidade das provas obtidas, aos seguintes argumentos: (i) 

violação aos princípios da legalidade, reserva legal e segurança jurídica; (ii) impossibilidade de 

aplicação analógica do instituto da interceptação telefônica; (iii) falta de advertência sobre o 

direito de permanecer em silêncio; (iv) ofensa ao art. 244 do Código de Processo Penal, uma 

vez que é necessária a abordagem do investigado sem que haja a prática de qualquer delito ou 

indício de sua prática; e (v) a possibilidade de acesso irrestrito às mensagens trocadas, sem 

qualquer limite de ordem temporal (acesso ex tunc e ex nunc). Além dessas teses, a Defesa 

apontou ilegalidades específicas ao caso concreto, cuja análise não se fará nesse estudo. 

Em 08 de junho de 2018, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Santa Catarina denegou a ordem. Posteriormente, em sede de recurso ordinário em habeas 

corpus, o Superior Tribunal de Justiça proveu o recurso para declarar nula a decisão que deferiu 

o monitoramento do WhatsApp e todas as provas dele derivadas. O Ministério Público Federal 

levou a questão ao Supremo Tribunal Federal, onde o Ministro Marco Aurélio negou, 

monocraticamente, seguimento ao recurso extraordinário. Contra essa decisão, a Procuradoria 

Geral da República interpôs agravo regimental, o qual foi desprovido em votação unânime pela 

Primeira Turma em 08 de outubro de 20193. 

Assim, pretende-se, nesse trabalho, verificar a licitude do acesso remoto ao WhatsApp 

– também chamado de “espelhamento” ou "monitoramento” – partindo-se da análise quanto à 

 
2 RHC nº 99.635/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27.11.2018, DJe 12.12.2018. 
3 RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio à 

interpretação de normas legais. (STF – RE nº 1217954 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado 

em 08/10/2019, publicado em 10/12/2019). 
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existência de previsão legal que o lastreie para definir sua natureza jurídica. Caso se conclua 

pela legalidade da medida, buscar-se-á definir o procedimento a ser adotado para sua 

implementação, bem como seus limites e problemas. Para tanto, a metodologia adotada será a 

hipotético-dedutiva, com o estudo da literatura aplicável e de precedentes jurisprudenciais. 

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS INTERCEPTAÇÕES (LEI N° 9.296/1996)  

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XII, prescreve que o sigilo da correspondência 

e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas é inviolável, exceto, 

no último caso, quando autorizada judicialmente para “fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal”, nos termos de lei específica. Assim, em 24 de julho de 1996, 

editou-se a Lei n 9.296, a qual regulamenta as interceptações das comunicações telefônicas de 

qualquer natureza para os fins previstos no art. 5º, XII, da Constituição Federal. 

Após sua sanção, a doutrina pátria se debruçou sobre a extensão da locução 

“comunicação telefônica”, isto é, buscava-se compreender se a permissão legal englobava – 

além das conversas faladas, propriamente ditas – as comunicações escritas realizadas por 

telefone e aquelas realizadas por e-mail, mensagens escritas ou pela internet. Parte majoritária 

dos estudiosos, liderada por Luiz Flávio Gomes e Sílvio Maciel (2018, p. 97-101), além de 

outros influentes doutrinadores, sedimentou que interpretação sistemática do conceito de 

telefonia e da mens legis da previsão constitucional permitiria a interceptação de comunicações 

escritas, a fim de que não fosse tolhido o direito estatal de investigar e reprimir a prática de 

delitos. No entanto, parcela minoritária da doutrina, a exemplo de Luiz Francisco Torquato 

Avolio (2019, p. 182-186), considerava que a redação constitucional que autoriza as 

interceptações – mormente em razão de limitar direitos – deveria ser interpretada de maneira 

restritiva e literal, ainda que, em uma análise casuística, fosse facultado o juiz competente 

autorizar a interceptação de mensagens escritas trocadas por meio telefônico ou informático. 

Todavia, o Supremo Tribunal Federal adota de maneira pacífica o primeiro 

entendimento e rechaça a inconstitucionalidade das interceptações telemáticas, seja porque não 

existem direitos individuais absolutos, seja porque a “cláusula tutelar da inviolabilidade não 

pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas”4. Ultrapassada essa questão e 

assentada a possibilidade de interceptação de mensagens e conversações por escrito, passa-se 

ao estudo da natureza jurídica da interceptação telefônica e das comunicações telemáticas, bem 

 
4 STF – RHC nº 1.32.115/PR, Segunda Turma, Rel. Min.º Dias Toffoli, J. 06.02.2018; HC nº 70.814/SP, Primeira 

Turma, Rel. Min.º Celso de Mello, julgado em 01.03.1994. 
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como dos pressupostos para a decretação da medida e o procedimento formal a ser adotado de 

maneira a preservar a licitude da prova. 

Segundo os ensinamentos de Fábio Ramazzini Bechara: 

Os meios de pesquisa, de obtenção ou investigação de prova são atividades 

desenvolvidas com o objetivo de identificar fontes de prova, sejam coisas 

materiais ou declarações dotadas de força probante. [...] A prova exerce uma 

função persuasiva em relação à formação da convicção do julgador, e uma 

função cognitiva em relação à demonstração de veracidade de uma afirmação. 

(BECHARA; 2011, p. 36-37) 

Dessa forma, nota-se que a interceptação telefônica ostenta natureza jurídica de meio 

de obtenção de prova, pois é a maneira pela qual a fonte de prova – as mensagens e conversas 

trocadas entre o investigado e terceiros – é alcançada. De outro lado, dá-se à forma pela qual as 

conversas são materializadas nos autos o nome de meio de prova. 

Em adição aos requisitos previstos no art. 5º, XII, da Constituição Federal, a Lei nº 

9.296/96, em seu art. 2º, exige que estejam presentes também: (i) os indícios razoáveis da 

autoria ou da participação em infração penal; (ii) a indispensabilidade da interceptação 

telefônica, a qual deve ser a última ratio na busca por provas; e (iii) os fatos investigados sejam 

apenados com reclusão. Assim, verificadas estas exigências cumulativas, o magistrado 

competente poderá, a pedido da autoridade policial ou do membro do Ministério Público, 

decretar a quebra do sigilo telefônico e autorizar a interceptação. 

Especificamente quanto ao segundo item acima, importante destacar a necessidade de 

que a interceptação telefônica seja a única maneira de se obter a prova da prática do crime e da 

autoria. Com efeito, essa medida extrema somente pode ser deferida quando restar demonstrada 

a inteira ineficácia de outros meios para que aquelas provas sejam produzidas. É de se concluir 

que a interceptação telefônica é regulada pelo princípio da subsidiariedade, sobretudo por se 

tratar de meio bastante invasivo, o qual restringe o direito fundamental à privacidade nas 

comunicações. 

E, verificados estes requisitos (os quais devem ser demonstrados pormenorizadamente 

no requerimento da medida), a decisão que autoriza a diligência deverá, salvo completa 

impossibilidade, indicar o crime e a pessoa que será alvo da interceptação. Ademais, nos termos 

do art. 5º da referida lei, o despacho também deverá ser fundamentado e indicar a forma de 

execução da diligência, com a fixação de seu prazo, o qual não poderá ser superior a quinze 

dias, renováveis por igual período quantas vezes forem necessárias à conclusão da investigação.  

Na sequência, ao término da interceptação telefônica, deve ser oportunizado à defesa 

do investigado o acesso irrestrito a todos os documentos obtidos, transcrições, gravações e 
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demais dados relevantes. Isso porque, considerando que todo o procedimento foi efetivado sem 

qualquer intervenção da defesa, não houve a concretização do contraditório, o qual deve ser 

exercido de maneira diferida – isto é, após o término do procedimento –, sob pena de nulidade 

por cerceamento de defesa. 

Assim, todas as formalidades previstas em lei devem ser observadas, uma vez que não 

há como admitir que a interceptação oriunda de procedimento eivado de ilegalidade seja 

considerada pelo julgador para a formação de sua convicção, em especial porque qualquer 

nulidade contaminará todas as provas dela decorrentes (Código de Processo Penal, art. 157, 

caput e § 1º). Trata-se, aliás, de desdobramento do modelo garantista adotado pelo ordenamento 

brasileiro no que tange ao processo criminal. 

3 “ESPELHAMENTO” DO WHATSAPP 

A plataforma de comunicações WhatsApp Web permite que seus usuários tenham 

acesso às conversas trocadas em tempo real por meio de seus telefones celulares e, ainda, 

autoriza que os diálogos sejam continuados e começados por qualquer um dos meios, sem 

distinção. 

E não é só. As mensagens e dados trocados são criptografados com o emprego de 

chave única e específica para cada uma das conversas, de maneira a preservar o sigilo da 

comunicação. Em decorrência da criptografia adotada, end-to-end encryption, ainda que se 

conseguisse interceptar – no sentido literal da palavra, ou seja, de interromper a transmissão – 

as mensagens trocadas entre os usuários do aplicativo, somente restariam dados inúteis e 

ilegíveis. 

Como maneira de “burlar” a criptografia ponta-a-ponta, policiais civis da comarca de 

Navegantes/SC ofereceram representação5 para que fosse autorizado o emparelhamento do 

WhatsApp de um possível traficante com o computador da delegacia, de modo a permitir o 

acesso irrestrito e em tempo real às mensagens por ele trocadas. Efetivado o acesso remoto – 

com a utilização de QRCode e por meio da plataforma WhatsApp Web – os investigadores de 

polícia passaram a ter, a sua disposição, todas as mensagens trocadas pelo investigado, passadas 

e futuras, e a possibilidade de mandar novas mensagens ou de excluí-las. 

 
5 Devido ao segredo de justiça decretado, estas informações foram extraídas dos acórdãos do STJ e TJSC e, 

portanto, podem conter imprecisões fáticas. No entanto, eventuais incorreções dizem respeito àqueles autos 

específicos e não impossibilitam a análise da legalidade do instituto. 
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3.1 ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 

Após o término da operação policial e com lastro nas informações obtidas com o 

“espelhamento” do aplicativo de mensagens, o investigado teve a prisão preventiva decretada. 

Na sequência, sua defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de 

Santa Catarina, postulando o reconhecimento da nulidade da decisão que autorizou a 

interceptação das comunicações e de todas as provas dela originadas, bem como o trancamento 

do inquérito policial por ausência de justa causa e a consequente expedição de alvará de soltura.  

Em julgamento colegiado, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Santa Catarina, em votação unânime, denegou a ordem. Conforme o entendimento da Turma 

Julgadora, o monitoramento remoto das mensagens trocadas via WhatsApp encontra previsão 

legal no art. 1º, caput e “parágrafo único”, da Lei nº 9.296/1996, os quais dispõem que a 

interceptação das comunicações telefônicas, de qualquer natureza (ainda que na interceptação 

do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática), sujeita-se à autorização do 

juiz competente e aos ditames previstos naquela lei. Em acréscimo, o Desembargador Relator 

afirmou, expressamente, que entendimento diverso significaria verdadeiro estímulo à 

impunidade, pois levaria à conclusão de que esta forma de comunicação seria indevassável. 

Quanto à tese defensiva de que o “espelhamento” permitiria que a autoridade policial 

alterasse as mensagens – ou ainda se fizesse passar pelo investigado –, os Julgadores 

consideraram não haver fundamento fático que levasse a essa conclusão e que os atos praticados 

pelos agentes públicos gozam de presunção relativa (juris tantum) de legitimidade, cabendo ao 

impetrante produzir prova no sentido contrário. Ainda, mencionou-se que eventual contrafação 

de mensagens, por si só e considerando que apenas poderiam ter sido alteradas aquelas enviadas 

pelo investigado, não teriam o condão de lhe imputar a prática de crimes ou atividades ilícitas, 

mormente porque o terceiro com quem ele conversava demonstrava a existência de liame 

subjetivo prévio entre os interlocutores. 

Ademais, os Desembargadores julgaram lícito o acesso às mensagens enviadas e 

recebidas em data anterior ao deferimento da medida, em atenção ao princípio do in eo quod 

plus est semper inest et minus (quem pode o mais, pode o menos), pois, se de um lado é legítimo 

o monitoramento das mensagens, também o é o acesso às mensagens já trocadas. 

Outros argumentos específicos ao caso concreto, a exemplo da carência de 

fundamentação da decisão que autorizou a interceptação e a existência ou não de investigações 

pretéritas que implicassem o investigado, também foram rechaçados pelo órgão fracionário. 
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3.2 ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Inconformada com o resultado do writ no Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina, a defesa impetrou recurso ordinário em habeas corpus questionando a validade das 

provas obtidas mediante o “espelhamento” do WhatsApp. Em sentido frontalmente contrário ao 

Tribunal a quo, os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, de maneira unânime, deram 

provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da decisão judicial que autorizou o 

“espelhamento” do WhatsApp e de todas as provas dela decorrentes, bem como para revogar a 

prisão preventiva do investigado.  

Com efeito, os Ministros entenderam pela impossibilidade da aplicação analógica do 

conceito de interceptação telefônica, previsto na Lei nº 9.296/1996, ao “espelhamento” do 

WhatsApp, em razão dos motivos abaixo.  

Em primeiro lugar, ao contrário do que ocorre na interceptação telefônica, em que a 

autoridade policial assume papel de terceiro observador em relação às conversas realizadas pelo 

investigado e outras pessoas, no “espelhamento” o investigador de polícia pode assumir papel 

ativo nos diálogos travados. Isso porque o WhatsApp Web emula o aparelho celular do 

investigado e dá ao seu usuário total controle das funcionalidades do aplicativo, como enviar 

mensagens a qualquer contato registrado na agenda telefônica, iniciar conversas e apagar 

mensagens já trocadas. Nesse último ponto, em razão da criptografia ponta-a-ponta, as entradas 

excluídas não podem jamais ser recuperadas, pois não permanecem registradas nos servidores 

da empresa. 

Não bastasse, a Ministra Laurita Vaz apontou que, ainda em razão da criptografia já 

mencionada, não há como afirmar com segurança quem foi o autor das mensagens, nem se elas 

foram originadas do telefone do investigado ou da plataforma online. Assim, o reconhecimento 

da licitude desse meio de obtenção de prova levaria à presunção absoluta (juris et juris) de 

legitimidade dos atos da autoridade policial, pois prova contrária – cujo ônus incumbiria à 

defesa – é virtualmente impossível. 

Em segundo lugar, a própria natureza do método adotado permite que sejam acessadas 

mensagens trocadas em data anterior à autorização da medida, isto é, de maneira ex tunc. 

Em terceiro e último lugar, em razão da necessidade de que o emparelhamento do 

telefone celular e da plataforma WhatsApp Web sejam realizados de maneira física e presencial, 

é preciso que o investigado seja abordado pela autoridade policial ou que sua residência seja 

vasculhada em busca do aparelho celular, o qual – após a efetivação do “espelhamento” – deve 
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ser restituído ao investigado sem que seja feita qualquer menção ao procedimento realizado ou, 

ainda, acompanhado de afirmação inverídica de que nada teria sido feito. 

A conclusão dos Ministros da Corte Superior, enfim, foi de que o “espelhamento” do 

WhatsApp não pode ser entendido como interceptação telefônica ou telemática, mas sim como 

“meio híbrido de obtenção de prova consistente, a um só tempo, em interceptação telefônica 

(quanto às conversas ex nunc) e em quebra de sigilo de e-mail (quanto às conversas ex tunc)”.  

3.3 POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA QUANTO À ATIVIDADE 

PROBATÓRIA NO PROCESSO PENAL. TIPICIDADE DA INTERCEPTAÇÃO DAS 

COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS 

Em decorrência da mencionada natureza jurídica híbrida, os Ministros entenderam 

pela ilicitude do emparelhamento do aplicativo via QRCode, até que haja regulamentação legal 

específica nesse sentido. 

No entanto, diante da lacuna legal, a questão deveria ser decidida de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, a teor do disposto no art. 4º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Entendimento diverso leva à conclusão de que os 

meios cibernéticos e informáticos em geral são locais inalcançáveis pelo Estado-acusação no 

que concerne à produção probatória no processo penal. 

Pois bem. Vige no Processo Penal o princípio da verdade real ou substancial, isto é, 

persegue-se a mais fiel reconstrução dos fatos que envolveram a prática do delito, bem por isso 

é autorizado ao magistrado determinar a produção de provas de ofício, pois ele é seu destinatário 

(MARCÃO, 2016, p. 411–442). 

Assim, embora haja na Lei Adjetiva Penal regulamentação de diversas modalidades 

probatórias (as chamadas provas nominadas ou típicas), não há como considerar ilícita toda 

atividade probatória que não conte com expressa previsão legal. Isso porque o rol constante do 

Título VII do Código de Processo Penal é meramente exemplificativo (numerus apertus), cujos 

limites podem ser encontrados na Constituição Federal e no próprio Código, como a vedação à 

prova ilícita e as restrições da Lei Civil, no que tange à prova do estado das pessoas (Código de 

Processo Penal, art. 155, “parágrafo único”). 

Nesse contexto, importante se faz a distinção entre prova penal típica e prova penal 

atípica. Segundo a mais balizada doutrina, a primeira espécie de prova tem previsão expressa 

no ordenamento jurídico pátrio, seja quanto à definição como meio de prova ou como meio de 

obtenção de prova. Em sentido contrário, a prova penal atípica pode ser dividida em duas 
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vertentes: (i) quando não houver previsão legal no sistema processual em relação a sua 

existência; e (ii) quando houver previsão legal quanto a sua existência, mas não do 

procedimento a ser adotado para a produção probatória ou para a inclusão do resultado de prova 

no processo. 

Embora o Código de Processo Penal não preveja a possibilidade de valoração de 

provas atípicas, o Código de Processo Civil o faz no art. 3696, disposição que inaugura a seção 

que disciplina a produção de prova naquele âmbito, a qual deve ser aplicada analogicamente ao 

processo penal nos termos do art. 3º da Lei Adjetiva Penal. 

Confira-se, nessa ordem de ideias, importante explicação de Gustavo Badaró: 

O art. 332 do Código de Processo Civil [equivalente ao artigo 369 do Código 

Vigente] estabelece que “todos os meios legais, bem como os moralmente 

legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a 

verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa”. Embora não haja um 

dispositivo semelhante no Código de Processo Penal, há consenso de que 

também não vigora no campo penal um sistema rígido de taxatividade dos 

meios de prova, sendo admitida a produção de provas não disciplinadas em 

lei, desde que obedecidas determinadas restrições. Todavia, a admissibilidade 

de provas atípicas não pode servir de pretexto para a produção de provas 

anômalas. Quando a lei estabelece um determinado procedimento probatório 

para a produção de um meio de prova, este procedimento não pode ser 

desvirtuado. Não se nega que o juízo possa produzir meios de provas atípicos. 

Não poderá, porém, a pretexto e produzir uma prova atípica, desviar-se de um 

meio probatório típico. [...] Em suma, é necessário distinguir a prova atípica 

da “prova irritual”, isto é, da prova típica, produzida sem a observância de seu 

procedimento probatório. (BADARÓ; 2005, p. 344) 

Em se tratando da interceptação telefônica e das comunicações telemáticas, não há 

procedimento expresso a ser adotado pelas autoridades policiais para a efetivação da medida, 

limitando-se a Lei nº 9.296/96 a estabelecer que o magistrado, ao deferir a medida em decisão 

obrigatoriamente fundamentada, determinará o procedimento a ser adotado para a sua 

realização. Nesse passo, todas as interceptações – sejam elas telefônicas ou telemáticas – são 

provas típicas quanto à existência de previsão legal, mas atípicas no que diz respeito ao 

procedimento para sua produção7.  

 
6 Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda 

que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir 

eficazmente na convicção do juiz. 
7 “Há, portanto, que se definir se a interceptação das comunicações telefônicas é um meio de investigação de prova 

típico ou atípico. Neste ponto é importante pontuar que meios típicos não se caracterizam meramente por estarem 

previstos em lei, pois, como pontua Scarance, apoiado na lição de Antonio Laronga, ‘a prova típica é aquela 

prevista e dotada de procedimento próprio para sua efetivação; a prova atípica, por conseguinte, é aquela que, 

prevista ou não, é destituída de procedimento para sua produção.’ Nesse sentido seriam típicos aqueles cuja 

previsão e procedimento estão regulamentadas, seja o procedimento próprio ou por remissão. De outro lado, não 

estando previsto o meio ou, ainda que previsto, se o procedimento não está regulamentado ou é objeto de remissão, 

está-se diante de um meio atípico. Ora, o art. 5º da Lei no 9.296 de 1996 prevê não apenas que a decisão que defere 
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Bem por isso, não havendo proibição ou ilicitude quanto às provas atípicas (desde que 

observados os pressupostos já estabelecidos), a melhor solução é a busca de similaridades entre 

a medida adotada na hipótese em análise e o que já existe no ordenamento jurídico pátrio, a fim 

de possibilitar a produção probatória pertinente e, concomitantemente, preservar-se os direitos 

do investigado, sem que se possa falar em analogia in malam partem8.  

3.4 NATUREZA JURÍDICA 

Nessa linha de raciocínio, pode-se considerar que o “espelhamento” do WhatsApp – 

meio de obtenção de prova – deve ser considerado típico no que diz respeito à existência de 

previsão legal, pois está englobado no conceito de interceptação das comunicações telemáticas. 

Por outro lado, no que tange ao procedimento a ser adotado para sua efetivação, o instituto é 

atípico, pois o legislador se limitou a dispor que cabe ao magistrado deliberar sobre “a forma 

de execução da diligência”.  

Assim, sugere-se a cisão do procedimento em duas etapas: (i) em relação às conversas 

ex tunc, o “espelhamento” do WhatsApp se assemelha à “busca e apreensão remota de dados” 

– meio de obtenção de prova típico em relação à existência de previsão legal, pois 

desdobramento da busca e apreensão regular; e (ii) quanto às mensagens ex nunc, trocadas em 

tempo real pelos interlocutores, o instituto se resume à interceptação de dados telemáticos 

propriamente dita, isto é, àquela prevista no “parágrafo único” do art. 1º da Lei nº 9.296/96. 

Sobre a busca e apreensão remota de dados, Gilmar Mendes e Paulo Gustavo Gonet 

Branco pontuam: 

Outra forma de acesso a dados informáticos privados é a busca e apreensão 

telemática. A aquisição de dados, por via telemática, é muito semelhante à 

busca e apreensão comum. Assim como a polícia entra numa casa e apreende 

documentos ou fotos, pode-se fazê-lo em equipamentos informáticos por via 

telemática, usando as redes de computação. Por isso, na falta de maiores 

especificações legais acerca dos parâmetros para deferimento de mandados de 

 
a medida deve ser fundamentada, mas que o juiz deve indicar ‘a forma de execução da diligência’, omitindo-se na 

regulamentação do procedimento aplicável. [..] Isso significa que o procedimento da interceptação das 

comunicações telefônicas não é regulamentado, sendo deixado ao juiz, no ato decisório, fazê-lo. Isso implica em 

que a interceptação das comunicações é um meio de investigação de prova atípico.” (SANTORO; FARIAS, p. 39-

40). 
8 “ZAPPALÀ admite a aplicação por analogia da disciplina de produção e aquisição de um meio de prova 

legalmente previsto à prova atípica, ainda a propósito do direito anterior ao actual CPPit, na medida em que a 

atipicidade não era expressamente autorizada, mas existiria, segundo o mesmo Autor, um princípio de liberdade 

dos meios de prova, por via do qual se poderiam encontrar situações na disciplina dos meios de prova, 

expressamente não previstas, mas, explícita ou implicitamente, não excluídas. Esta aplicação por analogia deve 

obedecer às maiores cautelas, dentro do que se delimitou como atipicidade; ou seja, através da analogia não poderá 

ser permitida produção de prova que se encontra legalmente prevista, mas para fim diverso àquele em que assenta 

a sua estatuição legal.” (ROBALO, p. 88-89). 
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busca e apreensão eletrônica de dados, deve ser aplicado o art. 240, § 1º, do 

CPP, no que couber. (MENDES; BRANCO; 2019, p. 620) 

Não é outro o entendimento de Diego Fajardo Maranha Leão de Souza: 

As provas atípicas surgem em antagonismo às provas típicas. Estas são todos 

os meios de produção e obtenção de prova catalogados e regidos por lei, 

enquanto as provas atípicas ou inominadas sequer foram cogitadas pelo 

legislador, não tendo sido, de outro lado, expressa ou tacitamente vedadas [...] 

A abertura trazida pelas provas atípicas, perfeitamente compatíveis com nosso 

sistema processual, é o caminho indispensável para que, mediante 

circunstanciada autorização judicial, os órgãos encarregados da investigação 

criminal empreendam buscas e apreensões digitais de maneira e reprimir 

delitos pouco visíveis, mas altamente nocivos aos interesses da sociedade. 

(SOUZA; 2007, p. 14-15) 

Logo, o acesso às mensagens trocadas em data anterior à permissão judicial para o 

“espelhamento” do WhatsApp se enquadra no instituto de busca e apreensão remota de dados, 

o qual decorre de interpretação analógica da busca e apreensão regular prevista no Código de 

Processo Penal. A uma, porque os diálogos entre o investigado e terceiros em data pretérita 

ficam disponíveis nos servidores do WhatsApp de maneira criptografada e, portanto, somente 

podem ser acessados pela apreensão física do aparelho telefone e sua análise ou pelo acesso 

remoto. A duas, porque – em decorrência da organização cronológica das conversas e 

mensagens no aplicativo – não há como a atuação da autoridade policial transbordar os limites 

de sujeito meramente observador, pois não há como redigir novas mensagens e fazê-las passar 

por antigas. A três, porque eventual exclusão de mensagens passadas – o que não deixaria 

vestígios – também é passível de acontecer na busca e apreensão tradicional, na hipótese de 

objetos apreendidos serem suprimidos ou não apresentados no distrito policial para a lavratura 

de auto próprio. 

Noutro ângulo, com relação às conversas ex tunc, verifica-se que o mecanismo em 

análise se assemelha o suficiente ao instituto da interceptação telefônica para permitir sua 

aplicação analógica ou, ainda, pelo viés das “interceptações telemáticas”. 

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilicitude do 

“espelhamento” do WhatsApp, dentre outros motivos, porque a plataforma WhatsApp Web 

concede ao seu usuário acesso irrestrito a todas as funcionalidades do mensageiro, tal como 

iniciar uma conversa ou continuá-la. De fato, em razão da dinâmica e do funcionamento do 

mecanismo, não é possível a realização de perícia para apurar a origem das mensagens. 

Por outro lado, é bem verdade que a Lei de Interceptações Telefônicas não obriga a 

autoridade policial a realizar a gravação das conversas interceptadas, apenas estabelece que – 

se houver – esta deverá ser transcrita. Na ausência de gravação, a jurisprudência tem entendido 
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bastar o termo circunstanciado a que se refere o § 2º do art. 6º da aludida lei9, o qual contém o 

resumo das operações realizadas e transcrições de trechos de interesse para a apuração do crime 

investigado. 

Sobre o assunto, pertinentes as considerações de Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel: 

Fez bem o legislador em prever que a gravação será feita somente quando 

“possível”. Muitas vezes não haverá essa possibilidade (por razões técnicas, 

ad exemplum). A gravação é o resultado de uma operação técnica (captação 

da comunicação). Mais precisamente, é a documentação da fonte de prova. 

Fonte de prova é a comunicação. A gravação atesta a existência dessa fonte, 

mas não é por si só, meio de prova. O meio de prova (documental) é a 

transcrição, porque é ela que “fixa a prova em juízo”. Não é único, no entanto: 

pode-se fixar em juízo a interceptação por meio da prova testemunhal (oitiva 

de quem fez a interceptação). (GOMES; MACIEL; 2018, p. 186) 

Nesse passo, respeitados os entendimentos contrários, a comprovação da veracidade 

das conversas poderia se resumir aos relatórios elaborados pela autoridade policial responsável 

pela execução da medida. 

Contudo, a título de argumentação, bem como supondo que esse meio não seja 

suficiente, o cerne da questão é a preservação da cadeia de custódia das provas obtidas com o 

“espelhamento”. Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal “considera-se cadeia 

de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história 

cronológica do vestígio coletado”, desde o primeiro contato até sua inutilização. É certo que o 

termo vestígio empregado pelo legislador de acordo com a redação do § 3º do mesmo artigo, 

compreende apenas objetos ou materiais físicos, mas – numa interpretação ampla – pode ser 

estendido para abarcar também provas imateriais, como na hipótese. 

Assim, ainda que seja possível, em tese, a adulteração ou produção de mensagens e 

conversas por parte dos policiais responsáveis pelo “espelhamento”, uma vez preservada a 

cadeia de custódia da prova a questão fica definitivamente superada. Isso porque, após o 

reconhecimento da importância daquele elemento probatório para a apuração da infração penal, 

o passo seguinte para a preservação de sua integridade é o isolamento, isto é, o “ato de se evitar 

que se altere o estado das coisas” (Código de Processo Penal, art. 158-B, II). 

Sobre a importância da preservação da cadeia de custódia, Geraldo Prado menciona: 

 
9“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA. 

INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. [...] 

4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “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)” (HC 

91.207-MC/RJ, Rel. para acórdão Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 21.9.2007). 5. Agravo regimental 

conhecido e não provido.” (STF – AgRg no HC nº 120.121/RS, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, julgado 

em 25.11.2016, DJe 09.12.2016). 
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Um dos aspectos mais delicados na temática da aquisição de fontes de prova 

consiste em preservar a idoneidade de todo o trabalho que tende a ser realizado 

sigilosamente, em um ambiente de reserva que, se não for respeitado, 

compromete o conjunto de informações que eventualmente venham a ser 

obtidas dessa forma. Trata-se de evitar o fenômeno da «break of the chain of 

custody». [...] Motivar a decisão que defere o emprego de métodos ocultos de 

investigação [a exemplo das interceptações e quebra de sigilo de e-mails] 

importa na indicação dos elementos que convencem acerca da adequação da 

medida aos fins propostos e, ainda, na definição dos meios de sua execução e 

fiscalização. Em suma, a motivação conforme os pressupostos que reclamam 

a reserva de lei qualificada requisita, silenciando a lei acerca do citado 

procedimento, que o juiz criminal estabeleça em concreto o procedimento 

probatório que deverá ser observado. [...] Os suportes técnicos que resultam 

da operação, portanto, devem ser preservados. A razão adicional, de natureza 

constitucional, está vinculada ao fato de que apenas dessa maneira é possível 

assegurar à defesa, oportunamente, o conhecimento das fontes de prova. O 

rastreamento das fontes de prova será uma tarefa impossível se parcela dos 

elementos probatórios colhidos de forma encadeada vier a ser destruída. Sem 

esse rastreamento, a identificação do vínculo eventualmente existente entre 

uma prova aparentemente lícita e outra, anterior, ilícita, de que a primeira é 

derivada, dificilmente será revelado. [...] A preservação destes elementos 

probatórios, portanto, insere-se no âmbito de juridicidade que, observada a 

inexistência de previsão legal, deve ser suprido pelo juiz para garantir ao 

processo a sua qualidade de entidade epistêmica. (PRADO; 2014, p. 77-79) 

Em atenção às dificuldades específicas à preservação da cadeia de custódia no caso 

das provas digitais, a Associação Brasileira de Normas Técnicas editou a norma “NBR ISO/IEC 

27037:2013 – Diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência 

digital” de maneira a estabelecer padrões a serem seguidos para o tratamento de dados 

informáticos que detenham valor probatório. Nos termos da norma técnica, a validade da 

evidência digital está condicionada ao preenchimento de três requisitos essenciais, quais sejam: 

relevância, confiabilidade e suficiência. Com efeito, enquanto o segundo se relaciona à 

fidedignidade e garantia de integridade da evidência, os outros dois estão atrelados à 

importância das evidências ao deslinde do problema, sendo imperativo que a prova seja 

suficiente à resolução da questão. 

Consideradas essas peculiaridades da prova digital, estabeleceu-se a necessidade de 

que as pessoas responsáveis pela manipulação dos dados sejam capazes de gerenciar os riscos 

oriundos do manuseio da prova. Após a identificação da prova e do planejamento de como se 

dará o seu acesso, a norma prevê algumas diretrizes relacionadas à coleta das evidências, além 

de realizar duas importantes distinções: (i) dados voláteis: aqueles que serão perdidos caso o 

dispositivo seja desligado, pois armazenados na memória ram; e (ii) dados não voláteis: aqueles 

que estão armazenados no disco rígido do aparelho, isto é, memória rom. Nesse ponto, 

importante destacar que, ainda que essas definições não sejam diretamente aplicáveis ao caso 
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do mensageiro WhatsApp, interpretação analógica leva à conclusão de que as mensagens 

trocadas são “dados voláteis”, cuja existência está condicionada não à interrupção do 

funcionamento do aparelho, mas sim à ação do investigado. O procedimento adotado aos 

“dados voláteis” é conhecido como “aquisição imediata”, a qual é utilizada no caso de 

dispositivos que ainda estão em pleno funcionamento.  

Partindo-se dessas premissas, na hipótese em análise, diversas são as maneiras de 

garantir a preservação do “estado das coisas”, a exemplo da utilização de um software 

especificamente criado para angariar os “dados voláteis” exibidos na plataforma WhatsApp 

Web, observadas as diretrizes estabelecidas pelas normas técnicas vigentes, bem como o 

acompanhamento do procedimento por perito judicial responsável por documentar 

pormenorizadamente todos os passos executados.  

Nesse sentido: 

Recomenda-se que a cadeia de custódia seja mantida durante todo tempo de 

vida da evidência e preservada por certo período de tempo depois do fim da 

evidência — este período de tempo pode ser definido de acordo com a 

jurisdição local da coleta e aplicação da evidência. Convém que ela seja 

estabelecida a partir do momento em que o dispositivo digital e/ou a potencial 

evidência digital são adquiridos e que não seja comprometida. (Item 6.1 da 

ABNT NBR ISO/IEC 27037). A depender do “meio tecnológico disponível” 

a autoridade policial não terá apenas a capacidade de ler os dados, mas 

também de escrever dados [...]. Sem a adoção de uma rigorosa cadeia de 

custódia de provas e a documentação de todos os processos executados, passo 

a passo, não há que se falar em auditabilidade (Item 5.3.1 da ABNT NBR 

ISO/IEC 27037), fulminando a confiabilidade da prova. (VIEIRA, 2019) 

De igual modo, e observando as diretrizes estabelecidas pelo National Institute of 

Standards and Techology (NIST Special Publication 800-86 – Guide to Integrating Forensic 

Techniques into Incident Response), poderia o referido perito extrair o código fonte da 

respectiva conversa, utilizando, concomitantemente, a própria plataforma WhatsApp Web e as 

ferramentas embutidas no navegador de internet. Assim, a partir dos dados das conversas 

exibidas na tela do computador, eventual inconsistência posteriormente suscitada por uma das 

partes poderia ser facilmente dirimida por meio de perícia do código fonte e dos metadados10 

do arquivo. 

 
10 Nos termos das diretrizes de boas práticas do National Institute of Standards and Techology: “[...] File metadata 

provides details about any given file. For example, collecting the metadata on a graphic file might provide the 

graphics creation date, copyright information, and description, and the creator’s identity. 58 Metadata for 

graphics generated by a digital camera might include the make and model of the digital camera used to take the 

image, as well as F-stop, flash, and aperture settings. For word processing files, metadata could specify the author, 

the organization that licensed the software, when and by whom edits were last performed, and user-defined 

comments. Special utilities can extract metadata from files [...]”. (Guide to Integrating Forensic Techniques into 

Incident Response, Item 4.3.3 – Seção 4, p. 14). 
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Ainda, afora estas possibilidades mais técnicas, seria possível capturar – de maneira 

ininterrupta – a tela do computador emparelhado com o telefone celular do investigado. Assim, 

caso as mensagens fossem apagadas ou originadas dos investigadores, a defesa – no exercício 

do contraditório e da ampla defesa diferidos – poderia solicitar a perícia das gravações a fim de 

comprovar suas alegações.  

Longe de se exaurir todas as possibilidades, outro método eficaz seria o 

acompanhamento da diligência por defensor público e membro do Ministério Público 

designados especialmente para atuar nessa fase indiciária. Registre-se que, embora não se 

desconheça entendimento de que o conceito de ampla defesa inclui o direito de escolher 

defensor de sua confiança para patrocinar seus interesses, o defensor público – no caso concreto 

– não exerceria, pelo menos nesse momento processual, funções tipicamente de defesa, mas 

atuaria no sentido de preservar a legitimidade da prova e a cadeia de custódia, até porque o 

mérito das conversas será discutido oportunamente pela defesa constituída no exercício do 

contraditório diferido. Aliás, o acompanhamento de inquérito policial é função institucional da 

Defensoria Pública, a teor do art. 4º, XIV, da Lei Orgânica da Defensoria Pública. 

Quanto à violação ao princípio do nemo tenetur se detegere (direito à não 

autoincriminação) em razão da não advertência do direito ao silêncio, é assente na doutrina 

(PRADO, 2014) e na jurisprudência pátria11 a interpretação de que o referido privilégio não é 

violado pela efetivação de interceptação telefônica – aqui englobada também a interceptação 

das comunicações telemáticas – já que o investigado não faz suas declarações diretamente à 

autoridade policial ou judiciária, bem como não se encontra “coagido” a responder. Ao revés, 

as interceptações apenas captam conversas trocadas no contexto diário do agente, sem qualquer 

direcionamento ou intervenção de agente estatal. 

Por fim, resta a necessidade de apreensão do aparelho celular, por breve período, para 

a efetivação do emparelhamento. A Lei nº 9.296/1996, não estabelece qual a forma de execução 

da diligência, limitando-se a dispor que esta deverá ser indicada na decisão que autoriza a 

medida e poderá contar o auxílio técnico especializado (arts. 5º e 6º). Disso decorre a 

possibilidade de que a efetivação da medida seja condicionada à busca pessoal do investigado 

e apreensão temporária de seu telefone celular para que seja emparelhado à plataforma 

WhatsApp Web.  

 
11 “Habeas Corpus. 2. Interceptação telefônica. Ofensa ao direito ao silêncio e à não autoincriminação. 

Inocorrência. Inteligência do art. 5º, XII, CF. 3. Acompanhamento de inquérito policial. Parcialidade do 

Magistrado. Inocorrência. Cumprimento das funções jurisdicionais. 4. Constrangimento não evidenciado. 5. 

Ordem denegada” (STF – HC nº 103.236/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 14.06.2010, 

DJe-164 02.09.2010). 
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Não obstante, a Lei nº 13.964/2019 acrescentou à Lei nº 9.296/1996 o art. 8º-A que, 

em seu § 1º, autoriza a instalação de dispositivo de captação ambiental. A obviedade lógica leva 

à conclusão que, para assegurar a eficácia da medida, é necessário que a instalação do referido 

dispositivo seja realizada de maneira clandestina, isto é, sem que o investigado tenha ciência. 

E, adotando-se o princípio in eo quod plus est semper inest et minus (quem pode o 

mais, pode o menos), conclui-se que se é permitido à autoridade policial implantar “escuta” 

física em local de interesse policial, desde que precedida de autorização judicial, quanto mais a 

realização de emparelhamento de telefone celular com computador de maneira eletrônica.  

Por fim, quaisquer que sejam as técnicas escolhidas para preservar a cadeia de 

custódia, estas devem ser indicadas pelo juiz ao deferir a medida em atenção às características 

e peculiaridades do caso concreto (Lei nº 9.296/96, art. 5º). Caso contrário, eventual “quebra 

da cadeia de custódia” contaminaria todas as provas subsequentes (Código de Processo Penal, 

art. 157, § 1º), posto que estas se tornariam inverificáveis, as quais “não se harmonizam com 

quaisquer garantias processuais” (ANTONIALLI; FRAGOSO; 2019, p. 175). 

Logo, ao contrário do que entendeu o Superior Tribunal de Justiça, o “espelhamento” 

do WhatsApp é meio de obtenção de prova típico, sobretudo porque encontra respaldo no 

conceito de “interceptação telemática” disciplinado pela Lei nº 9.296/96 e, ainda que atípico 

em relação à maneira de efetivação, resume-se à junção de dois meios de prova típicos: a busca 

e apreensão (remota) e a interceptação das comunicações telemáticas.  

3.5 REAÇÕES ESTATAIS À CRIPTOGRAFIA ADOTADA PELO WHATSAPP E 

OUTRAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA 

Embora não haja notícia de que o acesso remoto às conversas trocadas através do 

mensageiro tenha sido realizado em outro país que não o Brasil, diversos governos e 

organizações governamentais têm reagido agressivamente à criptografia adotada pela 

plataforma, sobretudo porque esta vem se expandido às outras redes sociais pertencentes ao 

Facebook.  

Em julho de 2019, representantes dos Estados Unidos da América, Reino Unido, 

Canadá, Austrália e Nova Zelândia – conhecidos como Five Eyes nations (nações dos cinco 

olhos) – em reunião voltada ao compartilhamento de informações de inteligência debateram 

relevantes questões voltadas à adoção de criptografia ponta-a-ponta por plataformas de 

comunicações. Na ocasião, William Bar, procurador-geral dos Estados Unidos da América, 

disse que a criptografia em questão é um desafio singular e que não deveriam permanecer 
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inertes enquanto os avanços tecnológicos criam espaços onde as atividades criminosas das mais 

hediondas podem passar indetectáveis e impunes12. 

Posteriormente, noticiou-se que os Estados Unidos da América e o Reino Unido 

elaboravam acordo bilateral para obrigar plataformas de mensagens a fornecerem meios de 

burlar a criptografia em casos envolvendo crimes graves, possivelmente através do 

desenvolvimento de backdoors (portas dos fundos, em tradução literal, isto é, vulnerabilidades 

no código do programa) especialmente dedicadas ao acesso pelas autoridades policiais. De 

outro lado, representantes de várias empresas de tecnologia, entre elas o WhatsApp, 

repreenderam publicamente as manifestações nesse sentido e afirmaram que a criação 

deliberada de uma vulnerabilidade no sistema levaria à insegurança de todos os seus usuários, 

já que – uma vez que esta seja inserida – o ponto de acesso poderia ser explorado por usuários 

mal-intencionados e pessoas não autorizadas13.  

Ademais, desde o início do ano de 2020, os congressistas norte-americanos têm 

tentado alterar a seção 230 do Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive 

Techonologies Act (ou EARN IT Act) para responsabilizar civilmente companhias de 

informática que não sigam uma série de diretrizes de boas práticas estabelecidas por um comitê 

liderado pelo procurador-geral do país, o qual, como acima mencionado, já se posicionou 

firmemente contra os avanços na criptografia14. 

Na Alemanha, por outro lado, a questão já foi pacificada, pois, em 2017, o Parlamento 

Alemão aprovou lei que autoriza a interceptação de conversas em tempo real de aplicativos 

como WhatsApp e Skype, desde que com autorização judicial, além de prever punições às 

empresas de tecnologia que tentem evitar ou dificultar a instalação do software necessário à 

interceptação15. 

Outros países, como a Índia, estudam medidas para obrigar as empresas de tecnologia 

a fornecerem dados de pessoas de interesse policial e, segundo a imprensa internacional, tentou 

 
12 No original: “We must ensure that we do not stand by as advances in technology create spaces where criminal 

activity of the most heinous kind can go undetected and unpunished”. Disponível em: 

https://www.businessinsider.com/encrypted-messaging-under-pressure-from-five-eyes-nations-2019-7. Acesso 

em 03 fev. 2020. 
13 Disponível em: https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/09/29/whatsapp-backdoorwill-facebook-be-

forced-to-break-message-encryption-as-reported. Acesso em 04 fev. 2020. 
14 Disponível em: https://www.theverge.com/2020/1/31/21116788/earn-it-act-section-230-lindsey-graham-draft-

bill-encryption. Acesso em 04 fev. 2020. 
15 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-jun-29/alemanha-aprova-lei-permite-grampo-aplicativos-

mensagem. Acesso em 06 fev. 2020. 
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fazer com que o WhatsApp implementasse sistemas automatizados para monitorar mensagens 

de pessoas específicas e rastrear seu remetente original16. 

Percebe-se, portanto, que a questão da criptografia vem sendo crescentemente 

discutida ao redor do globo, principalmente em razão das barreiras técnicas que a tecnologia 

impõe às autoridades investigativas.  

Por sua vez, no Brasil, o “Projeto de Lei Anticrime”, apresentado pelo Ministério da 

Justiça], previa a inserção do art. 9-A a Lei nº 9.296/96, com a seguinte redação:  

Mudança na Lei n.º 9.296/1996 (interceptação telefônica): "Art. 9º-A. A 

interceptação de comunicações em sistemas de informática e telemática 

poderá ocorrer por qualquer meio tecnológico disponível desde que 

assegurada a integridade da diligência e poderá incluir a apreensão do 

conteúdo de mensagens e arquivos eletrônicos já armazenado em caixas 

postais eletrônicas." (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2019) 

No entanto, na primeira versão apresentada na Câmara dos Deputados, o denominado 

Projeto de Lei nº 10.372/2018, já não havia qualquer menção a este dispositivo, o qual poderia 

ser considerado o primeiro marco legislativo para o “espelhamento” do WhatsApp ou mesmo 

da obtenção de provas digitais por meio de malwares ou “programas espiões”, persistindo, 

portanto, a lacuna legislativa já mencionada. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ante todo o exposto, chega-se à conclusão de que, muito embora não haja previsão 

legal expressa a permitir o “espelhamento” do WhatsApp, o instituto está respaldado no conceito 

de “interceptação das comunicações telemáticas”, sendo somente atípico em relação ao 

procedimento a ser adotado para a atividade probatória. Essa questão, no entanto, pode ser 

solucionada pela aplicação analógica do regramento das interceptações telefônicas (em relação 

às mensagens ex nunc) e da busca e apreensão remota de dados (quanto às conversas ex tunc), 

não se tratando, portanto, de prova anômala ou “prova irritual” – estas ilegais e eivadas de 

nulidade. 

Ademais, importante mencionar que o ordenamento jurídico pátrio não estabelece 

qualquer vedação à adoção de provas penais atípicas – especialmente no que diz respeito 

àquelas assim denominadas por ausência de regras procedimentais –, as quais estão sujeitas aos 

limites estabelecidos pela Constituição Federal e pelos princípios gerais estabelecidos no Título 

VII, Capítulo I, do Código de Processo Penal. Com efeito, entendimento contrário levaria à 

limitação da eficácia e efetividade probatória frente aos avanços tecnológicos que ocorrem cada 

 
16 Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-50167569. Acesso em 04 fev. 2020. 
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vez mais rapidamente, sobretudo porque – na grande maioria dos casos – a legislação processual 

penal é ultrapassada e não estabelece meios de obtenção de evidências digitais.  

No caso em estudo, nota-se que não foram observadas as normas técnicas pertinentes, 

todavia, acoimar de ilegal toda e qualquer forma de “espelhamento” do WhatsApp, como fez o 

Superior Tribunal de Justiça, é entendimento bastante extremo. Melhor solução seria uma 

análise casuística da legalidade da diligência efetuada, com especial atenção aos métodos de 

preservação da cadeia de custódia adotados, sob pena de permitir que garantias individuais 

sejam interpretadas de maneira absoluta e viabilizar que aplicativos mensageiros e congêneres 

constituam verdadeiros abrigos invioláveis para a prática de atos ilícitos17. 

Nessa ordem de ideias, vários países vêm tomando medidas enérgicas para viabilizar 

o acesso às conversas criptografadas trocadas por meio de aplicativos, prática cada vez mais 

frequente no dia-a-dia de toda a população. Para tanto, discute-se a imposição de que as 

empresas de tecnologia implementem backdoors em suas plataformas de maneira a permitir o 

acesso governamental ou, ainda, desenvolvam algum meio de fornecerem informações às 

autoridades. 

Na contramão dessas tendências internacionais, excluiu-se do “Projeto de Lei 

Anticrime” extensão da permissão legal para a utilização de novas tecnologias na interceptação 

das comunicações telemáticas. Além disso, diante da atual impossibilidade técnica de 

fornecimento das mensagens, as empresas de tecnologia não estão sujeitas a qualquer 

penalidade direta, sendo que todas as tentativas de suspender a utilização do WhatsApp 

decretadas pelos magistrados de piso no território nacional – fevereiro e dezembro de 2015, 

bem como maio e julho de 2016 – foram rapidamente revertidas pelas instâncias superiores18, 

o que culminou na realização de audiência pública no Supremo Tribunal Federal, contando com 

a participação de representantes da empresa para esclarecer a impossibilidade técnica de atender 

às requisições judiciais. 

Sem embargo, de rigor o reconhecimento da possibilidade jurídica do “espelhamento” 

do WhatsApp, o qual deverá se extensivamente delimitado e disciplinado pelo magistrado da 

 
17 “[...] a questão crucial não é se o WhatsApp (ou outro aplicativo do gênero) teria a obrigação de revelar o teor 

das mensagens, pois isso é impossível, mas se as empresas de tecnologia estão autorizadas a comercializar produtos 

que proporcionem ao usuário ambientes de informação absolutamente inacessíveis. [...] No mundo físico, ao 

contrário do virtual encriptado, não há ambiente que, em tese, não possa ser acessado pelo Estado. [...] Dessa ótica, 

inverte-se a hipótese do conhecido Big Brother de George Orwell: em vez de um Estado que, pela tecnologia, 

controla todos os aspectos da vida privada, temos uma tecnologia que garante espaços privados (virtuais) 

inacessíveis ao Estado.” (FERRAZ Jr.; MARANHÃO; FINGER; 2016). 
18 Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/07/whatsapp-bloqueado-relembre-todos-os-

casos-de-suspensao-do-app.html>. Acesso em 17 fev. 2020. 
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causa de acordo com a regulamentação já existente – ainda que administrativa ou técnica de 

boas práticas e diretrizes a serem observadas especificamente nesses casos – até que haja a 

edição de legislação específica que disponha sobre esse procedimento. Não sendo esse o caso, 

a capacidade probatória do Estado-acusação se encontra severamente ameaçada, quadro que 

será progressivamente agravado ao longo dos próximos anos. 
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