
A PROVA OBTIDA A PARTIR DE ACESSO A DADOS DO WHATSAPP

1. APRESENTAÇÃO

Em  27  de  julho  de  2016  a  equipe  deste  Centro  de  Apoio

publicou o Informativo nº 346, que trazia um estudo de caso baseado no julgamento

do RHC nº 51.531/RO, no qual, então de forma inovadora, a 6ª Turma do STJ definia

os  critérios  para  o  acesso  válido  aos  elementos  de  prova  colhidos  a  partir  de

conversas do whatsapp, fixando que, via de regra, seria inviável o acesso direto

ao conteúdo das conversas quando ausente prévia autorização judicial.

Posteriormente,  por  ocasião do “1º  Ciclo  de  Oficinas para o

Desenvolvimento  de  Protocolos  de  Investigação  do  MPPR”,  a  partir  de

aprofundamento das ideias do estudo veiculado pelo Informativo, divulgou-se novo

estudo,  desta  vez  analisando  as  considerações  realizadas  por  ocasião  do

julgamento do RHC nº 75.800-PR – 6ª Turma do STJ –, que por sua vez tratava da

desnecessidade  de  autorização  judicial  expressa  para  acesso  aos  dados

contidos no aplicativo  whatsapp, sempre que o aparelho celular tivesse sido

apreendido em decorrência de mandado de busca e apreensão.

Trata-se de tema cujo número de pesquisas junto ao Centro de

Apoio costuma ser expressivo, recebendo considerável incremento sempre que uma

nova decisão dos Tribunais Superiores ganha destaque.

Assim, o compilado que ora publicamos, a par de unir em um

só  material  as  considerações  dos  dois  estudos  referidos,  tem  o  condão  de

demonstrar que desde então os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça têm se

mantido no mesmo sentido  então exposto,  muito  embora,  em certa  medida,  por

vezes sejam realizados pontuais complementos que, não raro, geraram equívoco

na interpretação jurisprudencial mais atualizada.

Aproveita-se o ensejo, ainda, para analisar um terceiro julgado

sobre o tema, o qual, embora aborde a questão de uma perspectiva diversa dos

casos concretos antes expostos, não deixa de ser uma decorrência lógica da ordem

de ideias já desenvolvidas pelo mesmo STJ até então. Nos referimos, ao RHC nº

86.076-MT, julgado pela 6ª Turma em 19 de outubro de 2017.



2. STJ  –  6ª  Turma  –  Recurso  em  habeas  corpus  nº
51.531/RO1

Ilicitude  da  análise  direta  pela  polícia  de

conversas  armazenadas  em  aplicativo

Whatsapp –  Telefone  celular  apreendido  por

ocasião  de  prisão  em  flagrante  delito  –

Necessidade de prévia autorização judicial

2.1 Introdução. Histórico fático e processual.

Leri Souza e Silva foi preso em flagrante delito no dia 18 de

março de 2014 pela prática da conduta tipificada como crime no artigo 33, da Lei

11.343/2006,  na posse de 300 comprimidos da droga conhecida por  ecstasy.  Na

ocasião  de  sua  prisão  foi  apreendido  o  aparelho  de  telefone  celular  que  o

flagranciado trazia consigo. Após a prisão, a autoridade policial acessou diretamente

o aparelho e dele extraiu conversas armazenadas no aplicativo Whatsapp, usando-

as para instruir a investigação policial.2

Denunciado pela prática das condutas definidas como crimes

nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e no artigo 329 do Código Penal, o

acusado alegou a ilicitude da prova contendo transcrição das conversas localizadas

pela polícia no aplicativo  Whatsapp instalado em seu telefone celular. Sua tese: a

autoridade policial não obtivera a imprescindível autorização judicial prévia para que

pudesse acessar os dados do aparelho, incorrendo em violação ao disposto na Lei

nº 9.296/96 (referente às interceptações telefônicas).

1 A Ementa do acórdão foi publicada com a seguinte redação: PENAL. PROCESSUAL PENAL.
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. TRÁFICO  DE  DROGAS.  NULIDADE  DA
PROVA.  AUSÊNCIA  DE  AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL  PARA  A  PERÍCIA  NO  CELULAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Ilícita é a devassa de dados, bem como das
conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem
prévia  autorização  judicial.  2.  Recurso  ordinário  em  habeas  corpus  provido,  para  declarar  a
nulidade das provas obtidas no celular do paciente sem autorização judicial, cujo produto deve ser
desentranhado  dos  autos.  (STJ,  RHC 51.531/RO,  Rel.  Ministro  Nefi  Cordeiro,  Sexta  Turma,
julgado em 19/04/2016, DJe 09/05/2016).

2 A providência pela autoridade policial estaria amparada no artigo 6º, incisos II, III e VII, do Código
de Processo Penal. 



Vencida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia3, a controvérsia

foi objeto de apreciação recente pela 6ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça ao

julgar o Recurso Ordinário em habeas corpus nº 51.531/RO.

Este estudo de caso se propõe a destacar, resumidamente, os

pontos relevantes do voto do Ministro Nefi Cordeiro, relator do acórdão, bem como,

dos dois votos-vista lançados pelos Ministros Rogério Schietti Cruz e Maria Thereza

de Assis Moura.4 

A  importância  em  se  lançar  um  olhar  mais  atento  aos

argumentos usados  pelos  julgadores do  caso reside  no fato  de  que,  apesar  da

decisão  unânime  ser  no  sentido  da  ilicitude  da  prova,  ainda  que  com

fundamento  diverso  do  apresentado  pelo  recorrente,  é  possível  perceber  a

preocupação dos Ministros em restringir o seu alcance às circunstâncias fáticas do

caso  concreto.  Há  que  se  anotar,  contudo,  que,  lamentavelmente,  a  leitura  da

decisão não nos permite  obter  maiores detalhes a respeito  dos fatos,  tais  como

aqueles relacionados ao conteúdo das mensagens acessadas ou de como foram

elas usadas no curso da investigação.

De toda forma, a partir dos votos, ao final, serão destacadas

quatro  conclusões  preliminares  acerca  deste  tema  tão  atual  e  relevante  para  a

atuação do Ministério Público na área criminal, sempre com o intuito de fomentar o

debate e prosseguir nas discussões sobre o assunto. 

2.2  Relator Ministro Nefi Cordeiro.

O Ministro relator destacou em seu voto que não se aplica ao

caso a lei das interceptações telefônicas, já que as conversas de Whatsapp tratam

de dados armazenados no aparelho de telefone celular. Não obstante, concluiu que

no  acesso  aos  dados  do  aparelho,  tem-se  devassa  de  dados  particulares,  com

3 A denegação da ordem pelo TJ/RO restou ementada no acórdão da seguinte maneira: Habeas
corpus. Processo Penal. Tráfico de drogas. Prova pericial. Nulidade. Transcrição de mensagens
de texto gravadas no aparelho apreendido. Inocorrência de prova ilícita. Ordem Denegada. 1. É
válida a transcrição de mensagens de texto  gravadas no aparelho celular  apreendido com o
paciente  por  ocasião  de  sua  prisão  em  flagrante,  pois  estes  dados  não  gozam  da  mesma
proteção constitucional de que trata o art. 5º, XII. 2. Ordem denegada.

4 O voto da ministra Maria Thereza de Assis Moura foi acompanhado pelo Ministro Sebastião Reis
Júnior. O Ministro Santonio Saldanha Palheiro não participou do julgamento. 



violação à intimidade do agente. Embora possível o acesso, portanto, necessária é a

prévia autorização judicial devidamente motivada. 

Os  três  argumentos  centrais  de  sua  conclusão  podem  ser

assim  resumidos:  a) a  violação  das  conversas  realizadas  através  do  aplicativo

Whatsapp são análogas ao afastamento de sigilo de outros meios de comunicação

eletrônica escrita, como e-mails, para os quais o STJ já decidiu ser imprescindível a

prévia e fundamentada autorização judicial;5 b) a evolução tecnológica dos aparelhos

de telefonia móvel permite atualmente que a comunicação escrita se dê de maneira

muito semelhante às conversas telefônicas. Além disso, trata-se de um significativo

repositório  de  dados  pessoais,  o  que  exige  a  intervenção  do  Estado-juiz  para

acessá-los, sob pena de violação à intimidade de seu proprietário (artigo 5°, incisos

X e XII, da Constituição Federal)6; c) o usuário dos serviços de telecomunicações

possui  legalmente  garantidas  a  inviolabilidade  e  o  sigilo  de  suas  comunicações

(artigo 3°,  da Lei  9.427/97),7 bem como ao usuário dos serviços de  internet  são

asseguradas a inviolabilidade e o sigilo das comunicações privadas armazenadas,

salvo por ordem judicial (artigo 7°, da Lei 12.965/2014)8.

2.3 Ministro Rogério Schietti Cruz.

O Ministro iniciou sua análise ressaltando o precedente da 2ª

Turma do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 91.867/PA, em que foi

julgada desnecessária autorização judicial para acesso direto por parte dos

policiais  aos  registros  telefônicos  das  últimas  chamadas  efetuadas  e

5 HC 315,220/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/09/2015,
DJe 09/10/2015.

6 Artigo 5º, incisos X e XII da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente  de  sua  violação”;  “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”.

7 Artigo 3º,  da Lei  nº  9.472/97:  “o  usuário  de serviços de telecomunicações tem direito:  V -  à
inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional
e legalmente previstas”.

8 Artigo 7º, incisos I e III, da Lei nº 12.965/14:  “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; III  -  inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas,  salvo por
ordem judicial”.



recebidas em dois celulares apreendidos por ocasião de prisão em flagrante.

Neste ponto, recordou que naquele julgamento o relator Ministro Gilmar Mendes fez

questão  de  ressaltar  que  “as  autoridades  policiais  não  tiveram,  em nenhum

momento, acesso às conversas mantidas entre os pacientes e o executor do

crime e, ao apossarem-se do aparelho, tão somente procuraram obter do objeto

apreendido, porquanto razoável obtê-los, os elementos de informação necessários à

elucidação da infração penal e da autoria, a teor do disposto no art.6º do CPP.”9

Para o Ministro este julgado de 2004 deve ser lido à luz do

atual estágio de desenvolvimento tecnológico dos chamados smartphones, os quais

permitem comunicação em tempo real através de aplicativos como Whatsapp, Viber,

Line,  Wechat,  Telegram,  BBM,  SnapChat,  dentre  outros.  Logo,  para  ele,  o

precedente da Corte Suprema não é mais adequado para analisar a vulnerabilidade

dos cidadãos na hipótese da apreensão de um aparelho de telefonia celular em uma

prisão em flagrante.

Após, seu voto mencionou a decisão da Suprema Corte dos

Estados  Unidos  no  caso  Riley  v.  California (2014),  em que  policiais  acessaram

aparelho de telefone celular apreendido em decorrência da prisão em flagrante de

David  Leon  Riley,  revelando  para  a  investigação  o  seu  envolvimento  com  uma

gangue responsável por homicídios na região de San Diego, California.

No caso, a Suprema Corte reverteu precedente da Suprema

Corte da California, People v. Diaz (2011), que validava o acesso direto pela polícia

do conteúdo de celulares apreendidos incidentalmente a prisões em flagrante delito.

Ao fundamentar aquela decisão, o Ministro destacou as palavras do  Chief Justice

John  Roberts:  telefones  celulares  modernos  não  são apenas  mais  conveniência

tecnológica,  porque  o  seu  conteúdo  revela  a  intimidade  da  vida.  O  fato  de  a

tecnologia agora permitir  que um indivíduo transporte essas informações em sua

mão não torna a informação menos digna de proteção.10

9 STF, HC 91.867/PA, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 24/04/2012, DJe 20/09/212. Inteiro Teor
do  Acórdão  disponível  em:  http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?
docTP=TP&docID=2792328. 

10 Em inglês:  Modern cell  phones are not  just  another  technological  convenience.  With  all  they
contain and all they may reveal, they hold for many Americans “the privacies of life". The fact that
technology now allows an individual to carry such information in his hand does not make the
information any less worthy of the protection for which the Founders fought.

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2792328
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2792328


Em sua  conclusão,  Rogério  Schietti  Cruz  anuiu  ao  voto  do

Ministro  relator  de que o acesso às conversas do  Whatsapp sem ordem judicial

constitui violação à intimidade do agente, salientando, contudo, que fatos distintos

e suas peculiaridades podem sempre, neste campo das liberdades públicas,

possibilitar  reavaliações  do  Direito.  Nas  palavras  do  próprio  Ministro  seria

nefasto o estabelecimento de conclusões a priori absolutas. 

2.4 Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

De  início,  o  voto  fez  uma  distinção  didática  entre  a

interceptação telefônica, a qual incide sobre o que está acontecendo, e a obtenção

de dados, que diz respeito a informações armazenadas e, portanto, ocorridas em

momento pretérito. Daí por que, para a Ministra, a parte final do inciso XII do artigo

5° da Constituição Federal protege a comunicação de dados em tempo real, não os

dados em si mesmo. 

Não obstante, em seu entender,  a restrição deve observar o

princípio  da  proporcionalidade, num  esforço  para  assegurar  que  a  cláusula

constitucional de proteção à intimidade (artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal)

se  mostre  adequada,  necessária  e  proporcional  em  sentido  estrito11,

considerando outros relevantes interesses constitucionais de idêntico status como a

segurança pública (artigo 144, da CF), que impõe ao Estado a criação de objetivos

meios de acesso a este serviço por parte dos cidadãos12, dentre eles a da existência

de mecanismos eficientes de investigação.

Na busca por uma harmonização dos interesses envolvidos foi

mencionado também o precedente do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento

do HC 91.867/PA. Neste ponto, a Ministra anuiu às ponderações do Ministro Rogério

Schietti Cruz de que a presente situação é distinta, já que a época do julgamento

pelo  STF  (2004),  os  aparelhos  de  telefone  celular  sequer  possuíam  acesso  à

internet e o acesso aos meros registros telefônicos seriam necessariamente menos

ofensivos à intimidade.

11 STF, MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 12/05/2000.

12 STF, RE 559.646-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 7/6/2011, Segunda Turma, DJE de
24/6/2011.



Depois,  foram  citados  ainda  três  casos  análogos  ao  ora

decidido  no  direito  comparado.  O  primeiro  é  Riley  v.  California (2014),  no  qual,

segundo ela,  a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu pela necessidade de

prévia ordem judicial para que a polícia pudesse validamente acessar o conteúdo de

aparelhos celulares apreendidos em buscas incidentais a prisões.13 O segundo é R.

v.  Fearon (2014  SCC 77,  [2014]  S.C.R.  621),  decidido  pela  Suprema  Corte  do

Canadá no sentido de ser desnecessária prévia ordem judicial para acesso direto

pela polícia dos dados armazenados em telefone celular apreendido incidentalmente

à prisão em flagrante delito.14

Nesta decisão  a Corte canadense reconheceu a existência

de um  elemento de urgência no acesso a tais dados,  definindo parâmetros a

serem seguidos para que a medida se mostre proporcional  à restrição do direito

fundamental: a) a prisão tem de ser lícita; b) o acesso aos dados do aparelho celular

tem de ser verdadeiramente incidental à prisão, realizado imediatamente após o ato

para servir efetivamente aos propósitos da persecução penal, que, nesse contexto,

são  os  de  proteger  as  autoridades  policiais,  o  suspeito  ou  o  público,  preservar

elementos  de  prova  e,  se  a  investigação  puder  ser  impedida  ou  prejudicada

significativamente, descobrir novas provas; c) a natureza e a extensão da medida

tem de ser desenhadas para esses propósitos, o que indica que, em regra, apenas

correspondências  eletrônicas,  textos,  fotos  e  chamadas  recentes  podem  ser

escrutinadas; d) finalmente, as autoridades policiais devem tomar notas detalhadas

dos  dados  examinados  e  de  como  se  deu  esse  exame,  com  a  indicação  dos

aplicativos verificados, do propósito, da extensão e do tempo do acesso. Este último

requerimento de manutenção de registros da medida auxilia na posterior revisão

judicial  e permite aos policiais agir  em estrito cumprimento às demais condições

expostas.

13 Cumpre observar  que,  na verdade,  a  decisão em  Riley v.  California (2014)  se limita  a exigir
autorização  judicial  para  acesso  aos  dados  armazenados  em  aparelhos  de  telefonia  móvel
apreendidos em decorrência de prisão em flagrante delito (search incident to arrest).

14 De acordo com a Ministra, a Suprema Corte do Canadá destacou que a prerrogativa de acesso
aos dados do aparelho celular incidente a uma prisão é admitida excepcionalmente, servindo a
importantes objetivos da persecução penal, pois auxilia as autoridades policiais na identificação e
mitigação de riscos à segurança pública, na localização de armas de fogo e produtos roubados,
na identificação e localização de cúmplices dos delitos, na localização e preservação de provas,
na prevenção da fuga de suspeitos, na identificação de possíveis riscos às autoridades policiais e
na continuidade imediata da investigação.



O terceiro  caso  citado  é  uma  decisão  de  2013  do  Tribunal

Constitucional da Espanha (Pleno,  Sentencia 115/2013,  de 9 de maio de 2013 –

BOE núm. 133,  de 4 de junho de 2013).  De acordo com Maria  Thereza Moura,

entendeu a Corte espanhola que o acesso direto pela polícia aos dados da agenda

telefônica de celulares abandonados por criminosos em fuga representava uma leve

ingerência  na intimidade, admitindo-se como válida a prova por não consistir  em

invasão substancial da privacidade.

A Ministra  enfatizou  também  que  diante  dos  fatos  do  caso

concreto concorda com o voto do relator, já que, diferentemente dos julgados do

Supremo  Tribunal  Federal  brasileiro  e  da  Corte  Constitucional  da  Espanha,  o

acesso  direto  por  parte  da  polícia  não  se  restringiu  às  ligações

recebidas/efetuadas  ou  à  agenda  telefônica,  mas  a  dados  armazenados  no

aplicativo  Whatsapp,  com  significativo  potencial  de  intrusão  à  intimidade.

Explicou  também  que  não  houve  nenhuma  circunstância  demonstrativa  da

urgência do acesso direto realizado pela polícia, o que invalida a sua obtenção

nesta situação fática (artigo 157, do Código de Processo Penal).

Ao final, ressaltou que se os fatos de um determinado caso

concreto indicarem que a demora na obtenção de ordem judicial pode trazer

prejuízos concretos à investigação ou à vítima do delito, é possível se admitir a

validade da prova colhida pelo acesso direto.

2.5 Conclusões

a) Os  votos  dos  Ministros  Rogério  Schietti  Cruz  e  Maria

Thereza de Assis Moura evidenciam que a ilegalidade da prova obtida diretamente

pela polícia cinge-se aos fatos do caso concreto julgado pela 6ª Turma do STJ, em

que: i) a polícia acessou diretamente o conteúdo de conversas mantidas através do

aplicativo Whatsapp que se encontravam armazenadas no celular apreendido com o

preso; ii)  o aparelho celular foi  apreendido incidentalmente à prisão em flagrante

delito do paciente.

b) Portanto,  a  princípio:  a  decisão  não  se  aplica

indistintamente  a  todos  os  dados  armazenados  em telefones  celulares  (como a



agenda telefônica, no caso do precedente do STF, HC 91.867/PA, 2ª Turma, Rel.

Min.  Gilmar Mendes, 24/04/2012, DJe 20/09/212),  bem como não se aplica para

impedir  o  acesso  direto  a  qualquer  conteúdo  de  aparelhos  apreendidos  em

decorrência do cumprimento de prévio mandado judicial de busca e apreensão do

aparelho de telefonia móvel.

c) Especialmente pelo voto-vista da Ministra Maria Thereza de

Assis Moura a decisão deixa margem argumentativa para que seja racionalmente

sustentada a validade de prova colhida através do acesso direto a conversas de

Whatsapp  (e  outros  dados  similares,  como  e-mails)  armazenadas  em  celulares

apreendidos incidentalmente a prisões em flagrante.

d)  Esta  validade,  no  entanto,  depende  dos  fatos  do  caso

concreto,  sendo  necessária  a  comprovação  da  presença  de  um  elemento  de

urgência15 que demonstre a necessidade, a adequação e a proporcionalidade no

acesso a tais  informações.  Em suma, aplica-se o princípio da proporcionalidade:

quanto maior  for  a  intrusão à intimidade maior  deverá ser  a  efetiva  urgência do

acesso para a investigação do caso concreto.

15 A decisão  não  explicita  quais  seriam  objetivamente  tais  elementos  de  urgência,  como,  por
exemplo, a impossibilidade técnica de mensagens encaminhadas pelo aplicativo Whatsapp diante
da  recente  criptografia  de  ponta-a-ponta  implementada  pela  empresa
(https://www.whatsapp.com/faq/pt_br/general/28030015) ou a possibilidade de apagar o conteúdo
através de acesso remoto ao aparelho, mesmo depois de apreendido.

 

https://www.whatsapp.com/faq/pt_br/general/28030015


3.   STJ  –  6ª  Turma  –  Recurso  em  habeas  corpus  nº
75.800/PR16

Prescindibilidade  de  nova  autorização

judicial  quando  o  aparelho  celular  é

apreendido em decorrência de mandado

de busca e apreensão específico.

Superadas as questões que envolvem a hipótese do acesso de

dados de aparelhos celulares apreendidos quando da prisão em flagrante – ausente,

portanto,  qualquer  decisão  judicial  até  então  –,  convém  agora  analisar  a

possibilidade de acessar os dados contidos em aparelhos computacionais quando

sua posse deriva de ordem judicial de busca e apreensão.

No julgamento  do RHC 75.800/PR,  a  Quinta  Turma do STJ

decidiu pela validade do acesso aos dados contidos em equipamentos eletrônicos

que haviam sido apreendidos mediante ordem judicial neste sentido.

No  caso,  o  juiz  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  havia

autorizado expressamente a busca e apreensão de:

16 A  Ementa  do  acórdão  foi  publicada  com  a  seguinte  redação:  PROCESSUAL    PENAL.
OPERAÇÃO   "LAVA-JATO".   MANDADO  DE  BUSCA  E APREENSÃO.  APREENSÃO DE
APARELHOS  DE  TELEFONE  CELULAR.  LEI  9296/96.  OFENSA  AO   ART.   5º,   XII,   DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO  FUNDAMENTADA  QUE  NÃO  SE
SUBORDINA  AOS  DITAMES  DA LEI 9296/96.  ACESSO  AO  CONTEÚDO  DE MENSAGENS
ARQUIVADAS  NO  APARELHO.  POSSIBILIDADE.  LICITUDE  DA  PROVA.  RECURSO
DESPROVIDO.  I   -   A obtenção do  conteúdo de  conversas  e  mensagens armazenadas em
aparelho  de  telefone  celular  ou smartphones não se subordina aos ditames da Lei 9296/96. II  -
O   acesso   ao   conteúdo   armazenado   em   telefone   celular  ou  smartphone,   quando
determinada  judicialmente  a busca e apreensão destes  aparelhos, não ofende o art. 5º, inciso
XII,  da  Constituição  da   República,  porquanto  o  sigilo  a  que  se  refere  o  aludido  preceito
constitucional é em relação à interceptação telefônica ou telemática propriamente  dita,  ou  seja,
é da comunicação de dados, e não dos dados em si mesmos. III  -  Não  há  nulidade  quando  a
decisão que determina a busca e apreensão está suficientemente fundamentada, como ocorre na
espécie. IV  -  Na pressuposição da ordem de apreensão de aparelho celular ou smartphone  está
o  acesso aos dados que neles estejam armazenados, sob  pena de a busca e apreensão resultar
em medida írrita, dado que o   aparelho   desprovido   de  conteúdo  simplesmente  não  ostenta
virtualidade de ser utilizado como prova criminal.V  - Hipótese em que, demais disso, a decisão
judicial expressamente determinou   o   acesso   aos   dados   armazenados   nos  aparelhos
eventualmente   apreendidos,  robustecendo  o  alvitre  quanto  à  licitude  da  prova.  Recurso
desprovido.

(RHC 75.800/PR,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA TURMA,  julgado  em 15/09/2016,  DJe
26/09/2016)



“Hds,  laptops,  pen drives,  smartphones,  arquivos eletrônicos de qualquer
espécie,  agendas manuscritas ou eletrônicas, dos investigados ou de
suas  empresas,  quando  houver  suspeita  que  contenham  material
probatório relevante, como o acima especificado;
[...]
No  desempenho  desta  atividade,  poderão  as  autoridades  acessar
dados armazenados em eventuais computadores, arquivos eletrônicos
de qualquer natureza, inclusive smartphones, que forem encontrados,
com  a  impressão  do  que  for  encontrado  e,  se  for  necessário,  a
apreensão, nos termos acima, de dispositivos de bancos de dados,
disquetes, CDs, DVDs ou discos rígidos. Autorizo desde logo o acesso
pelas  autoridades  policiais  do  conteúdo  dos  computadores  no  local  das
buscas  e  de  arquivos  eletrônicos  apreendidos,  mesmo  relativo  a
comunicações eventualmente registradas.” 

Em seguida, foram acessadas as comunicações entre o titular

dos bens apreendidos – o réu José Aldemário Pinheiro Filho – e o impetrante do HC

originário, fator que levou a defesa a inquinar de nulidade a prova assim obtida. 

Na ocasião, após esclarecer que o objeto do art. 5º, inciso XII

da Constituição Federal é a proteção à comunicação de dados, e não aos “dados em

si mesmos” - ainda que já armazenados em computador – o voto condutor destacou

que  casos  como o  que  se  analisava  não  se  submetiam aos  ditames  da  Lei  nº

9.296/96.  Ademais,  não  obstante  as  disposições  do  art.  7º,  inciso  III,  da  Lei  nº

12.965/201417,  não haveria,  no  caso em análise,  qualquer  impedimento  legal  de

acesso aos dados armazenados nos materiais apreendidos, visto que, para além da

existência de uma ordem judicial autorizando a busca e apreensão, esta decisão já

consignava expressamente a possibilidade de acesso aos dados armazenados.

Evidente, portanto, a diferença deste caso com o precedente

anteriormente  analisado (RHC 51.531),  alegado como razão de divergência pela

defesa:

O  recorrente  invoca  um  precedente  da  Sexta  Turma  deste  Superior
Tribunal de Justiça, como tendente a dar guarida à sua tese. Cumpre
citar a ementa:

"PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL  PARA  A  PERÍCIA  NO  CELULAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 
1. Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp,
obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante,
sem prévia autorização judicial.

17  Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados
os seguintes direitos: III – inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas,
salvo por ordem judicial; 



2. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para declarar a nulidade
das provas obtidas no celular  do paciente sem autorização judicial,  cujo
produto deve ser desentranhado dos autos"
(RHC n. 51.531, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 9/5/2016). 

Sobressalta, contudo, a diversidade de situações.
No caso concernente a essa decisão, cuidava-se de prisão em flagrante,
no  curso  da  qual  se  apreendeu  aparelho  de  telefone  celular,
acessando-se  as  conversas  independentemente  de  autorização
judicial. Tanto assim, que a conclusão do voto do em. Min.  Nefi Cordeiro
foi  no  sentido  de  que  "ilícita  é  tanto  a  devassa  de  dados,  como  das
conversas  de  whatsapp  obtidos  de  celular  apreendido,  porquanto
realizada sem ordem judicial ". 
O  caso  em  apreço,  entretanto,  diz  respeito  ao  cumprimento  de
mandado de busca e apreensão, que evidentemente independe de prisão
em  flagrante,  o  qual,  às  expressas,  indicou  como  objeto  a  ser
apreendido tal tipo de aparelho, e, ademais, aquilo que se configurasse
como seu conteúdo. 

E  ainda.  Para  além  da  validade  no  caso  apreciado  ter  se

baseado na existência de expressa autorização de acesso aos dados armazenados,

consignou-se que no próprio  comando de autorização de busca e apreensão,  o

acesso aos dados já está pressuposto, pois, caso assim não fosse, a medida judicial

seria tornada inócua:

Na pressuposição do comando de apreensão de aparelho celular ou
smartphone está o acesso aos dados que neles estejam armazenados,
sob pena de a busca e apreensão resultar em medida írrita, dado que o
aparelho desprovido de conteúdo simplesmente não ostenta virtualidade de
ser utilizado como prova criminal.
Dessarte, se se procedeu à busca e apreensão da base física de aparelhos
de telefone celular,  como, aliás,  expressamente autorizado na decisão
judicial que determinou a busca e apreensão, - ante a relevância para as
investigações –, a fortiori, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo –
repise-se, já armazenado –, porquanto necessário ao deslinde do feito.

Em  suma,  se  a  possibilidade  de  acesso  aos  dados

armazenados em aparelho computacional – v.g. mensagens de whatsapp – deve ser

sempre sopesada à luz do caso concreto quando ausente qualquer decisão judicial

prévia, a mesma questão não se coloca quando já a obtenção do dispositivo físico

de armazenamento decorre de autorização judicial  de busca e apreensão. Neste

caso, o acesso aos dados contidos no dispositivo será válido ainda que a decisão

judicial não seja expressa neste sentido, visto que o conhecimento das informações

nele contidas é decorrência lógica da autorização de busca e apreensão destes

equipamentos.18

18 Mantendo tal entendimento, por ocasião do julgamento do RHC 77.232/SC, desta vez a 5ª Turma
do STJ expôs que: “A jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção deste Tribunal Superior
firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho



4. STJ  –  6ª  Turma  –  Recurso  em  Habeas  Corpus  n.º

86.076/MT

Prescindibilidade  de  autorização  judicial

quando  os  dados  estão  contidos  no

celular  da  vítima,  a  qual  franqueia

(pessoalmente ou por familiar) acesso aos

dados nele contidos

Tal  qual  identificado há,  hoje,  entendimento consolidado nas

duas Turmas Criminais do STJ no sentido de que:

I - O sigilo a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição da República é em 
relação à interceptação telefônica ou telemática propriamente dita, ou seja, 
é da comunicação de dados, e não dos dados em si mesmos. Desta forma, 
a obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas em 
aparelho de telefone celular ou smartphones não se subordina aos ditames 
da Lei n. 9.296/96.
II - Contudo, os dados armazenados nos aparelhos celulares decorrentes de
envio ou recebimento de dados via mensagens SMS, programas ou 
aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o "WhatsApp"), ou mesmo 
por correio eletrônico, dizem respeito à intimidade e à vida privada do 
indivíduo, sendo, portanto, invioláveis, no termos do art. 5°, X, da 
Constituição Federal. Assim, somente podem ser acessados e utilizados 
mediante prévia autorização judicial, nos termos do art. 3° da Lei n. 
9.472/97 e do art. 7° da Lei n. 12.965/14.
III  -  A jurisprudência  das duas Turmas da Terceira  Seção deste  Tribunal
Superior firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos
dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos
SMS,  conversas  por  meio  de  programa  ou  aplicativos  ("WhatsApp"),
mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos
diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização
judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel. 

(RHC 77.232/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 03/10/2017, DJe 16/10/2017)19

celular,  decorrentes  de  mensagens  de  textos  SMS,  conversas  por  meio  de  programa  ou
aplicativos  (‘WhatsApp’),  mensagens  enviadas  ou  recebidas  por  meio  de  correio  eletrônico,
obtidos diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autorização judicial para
análise dos dados armazenados no telefone móvel. IV - No presente caso, contudo, o aparelho
celular foi apreendido em cumprimento a ordem judicial que autorizou a busca e apreensão
nos endereços ligados aos corréus, tendo a recorrente sido presa em flagrante na ocasião, na
posse de uma mochila contendo tabletes de maconha. V - Se ocorreu a busca e apreensão dos
aparelhos  de  telefone  celular,  não  há  óbice  para  se  adentrar  ao  seu  conteúdo  já
armazenado,  porquanto  necessário  ao  deslinde  do  feito,  sendo  prescindível  nova
autorização judicial para análise e utilização dos dados neles armazenados.”

19 Tal entendimento ainda foi reiterado por ocasião dos seguintes julgados: (a) HC 421.249/SC, Rel.
Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe
22/02/2018; (b) RHC 73.998/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado



Em tais casos, a diligência indicada para a autoridade policial é

a de que represente para o requerimento judicial  de quebra de sigilo dos dados

armazenados, para só então proceder ao acesso de seu conteúdo.20

Isto porque, de acordo com o raciocínio sustentado, o acesso

aos  dados  contidos  no  aplicativo  consubstancia  violação  à  intimidade  e  à  vida

privada do proprietário do aparelho – aquele cujos dados pessoais estão ali contidos

–, fator que, aliado ao postulado de reserva constitucional de jurisdição, enseja a

necessidade de prévia autorização judicial.

Todavia, nos casos em que o próprio detentor do direito em

tese violado franqueia acesso aos dados para a autoridade policial, não há que se

falar em necessidade de autorização judicial para a análise dos dados.

Foi precisamente o que entendeu, por maioria, a 6ª Turma do

STJ, no julgamento do RHC 86.076/MT, no qual, destaque-se desde logo, o acesso

foi franqueado pela esposa da vítima de homicídio, crime apurado no processo

analisado.

Segundo consta do corpo do julgado, logo após o homicídio, o

celular  da  vítima  foi  recolhido  por  sua  esposa  e,  posteriormente,  entregue

voluntariamente às autoridades policiais no intuito de que seu conteúdo auxiliasse

em 06/02/2018, DJe 19/02/2018;  (c) RHC 89.981/MG, Rel.  Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017;  (d) REsp 1675501/MG,
Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  17/10/2017,  DJe
27/10/2017;  (e) AgRg no REsp 1665340/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017.

20 PENAL E PROCESSO PENAL.  RECURSO EM HABEAS CORPUS.  FURTO E QUADRILHA.
APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO. VISTORIA REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU DO PRÓPRIO INVESTIGADO. VERIFICAÇÃO DE MENSAGENS
ARQUIVADAS. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE. PROVA ILÍCITA. ART. 157 DO CPP. RECURSO EM
HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. Embora a situação retratada nos autos não esteja protegida
pela Lei n. 9.296/1996 nem pela Lei n. 12.965/2014, haja vista não se tratar de quebra sigilo
telefônico por meio de interceptação telefônica, ou seja, embora não se trate violação da garantia
de inviolabilidade das comunicações, prevista no art. 5º, inciso XII, da CF, houve sim violação dos
dados armazenados no celular do recorrente (mensagens de texto arquivadas – WhatsApp).  2.
No  caso,  deveria  a  autoridade  policial,  após  a  apreensão  do  telefone,  ter  requerido
judicialmente a quebra do sigilo dos dados armazenados, haja vista a garantia, igualmente
constitucional, à inviolabilidade da intimidade e da vida privada, prevista no art. 5º, inciso
X,  da  CF.  Dessa  forma,  a  análise  dos  dados  telefônicos  constante  dos  aparelhos  dos
investigados, sem sua prévia autorização ou de prévia autorização judicial devidamente
motivada, revela a ilicitude da prova, nos termos do art. 157 do CPP. Precedentes do STJ. 3.
Recurso em habeas corpus provido, para reconhecer a ilicitude da colheita de dados do aparelho
telefônico dos investigados, sem autorização judicial, devendo mencionadas provas, bem como
as derivadas,  serem desentranhadas dos  autos.  (RHC 89.981/MG,  Rel.  Ministro  REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)



nas  investigações.  Nesse  sentido,  o  Voto  vencedor,  lavrado  pelo  Min.  Rogério

Schietti Cruz, consignou que:

Com  efeito,  quanto  à  alegada  "nulidade  da  ilícita  quebra  de  sigilo  de
conversas whatsapp e dados telefônicos do aparelho de celular apreendido
da vítima", o voto do relator faz referência a precedentes em que a situação
é distinta, porque dizem respeito à interceptação de celular do acusado, cujo
conteúdo  vem  a  ser  devassado  –  as  comunicações,  fotografias,  dados
bancários – sem autorização judicial.  Nesse sentido,  de fato,  este Órgão
Colegiado vem entendendo que a prova seria ilícita, tratando-se, pois, da
liberdade pública de que é titular o sujeito passivo da persecução penal. 

Neste caso, todavia, a situação é oposta, visto que houve um homicídio em
que esse telefone – de propriedade da vítima – teria sido,  inclusive,  um
veículo para a prática do crime, porque o acusado, por meio de ligação
telefônica para o aparelho celular da vítima, a teria mantido por cerca de
uma  hora  na  frente  da  residência  onde  ela  se  encontrava,  até  que  ali
chegasse o executor do homicídio que teria sido praticado a mando dos dois
acusados. 

A vítima foi morta, o celular ficou com a sua esposa, e ela o entregou à
Polícia. Portanto, o detentor de eventual direito ao sigilo estava morto,
não havia mais sigilo algum a proteger do titular daquele direito, e a
sua  esposa,  totalmente  interessada  no  esclarecimento  dos  fatos,
entregou o celular à Polícia, que o examinou, talvez realmente antes da
ordem judicial. 

Neste caso, não vejo nem necessidade de uma ordem judicial porque,
repito,  no  processo  penal,  o  que  se  protege  são  os  interesses  do
acusado.  A mim,  soa  como  impróprio  proteger-se  a  intimidade  de
quem foi vítima do homicídio, sendo que o objeto da apreensão e da
investigação  é  esclarecer  o  homicídio  e  punir  aquele  que,
teoricamente, foi o responsável pela   morte.

 

Prevaleceu,  portanto,  a  tese  de  que  “não  há  ilegalidade  na

perícia  de  aparelho  de  telefonia  celular  pela  polícia  na  hipótese  em  que  seu

proprietário  –  a  vítima  –  foi  morto,  tendo  o  referido  telefone  sido  entregue  à

autoridade policial por sua esposa, interessada no esclarecimento dos fatos que o

detinha, pois não havia mais sigilo algum a proteger do titular daquele direito.”21

21 Confira neste link o áudio de algumas reflexões conclusivas apresentadas pelo Dr. André Tiago
Pasternak Glitz a respeito do contexto político criminal que se desenha a respeito a respeito do
tema.

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Whatsapp_audio_dr_Andre.mp3

