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Apostila das “Oficinas para o
desenvolvimento de Protocolos de
Investigação do MPPR”
1.1 Perícias em equipamentos de informática
apreendidos

3. PERÍCIAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
APREENDIDOS
3.1 A busca e apreensão incidental de equipamento
computacional derivada da prisão e a busca e apreensão de
equipamento computacional derivada de ordem judicial de
busca e apreensão – validade do acesso aos dados.
3.1.1 STJ – 6ª Turma – Recurso em habeas corpus nº 51.531/RO15

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
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.16
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,

15
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).
16
A providência pela autoridade policial estaria amparada no artigo 6º, incisos II, III e VII, do
Código de Processo Penal.
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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).
Vencida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia17, 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.18
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.

17
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.
18
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.
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1. 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 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;19 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)20; 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),21 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)22.

19
HC 315,220/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
15/09/2015, DJe 09/10/2015.
20
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”.
21
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”.
22
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”.
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2. 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 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 obtêlos, os elementos de informação necessários à elucidação da infração penal
e da autoria, a teor do disposto no art.6º do CPP.”23
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

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.
23
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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.24
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.
3. 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 estrito25,
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 cidadãos26, 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

24
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.
25

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

26
STF, RE 559.646-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 7/6/2011, Segunda Turma,
DJE de 24/6/2011.
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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.
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.27 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.28
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

27
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).
28
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.
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posterior revisão judicial e permite aos policiais agir em estrito cumprimento
às demais condições expostas.
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.
Conclusões
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.
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
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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 urgência29
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.

29
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.
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3.1.2 – STJ – 6ª Turma – Recurso em Habeas Corpus nº 75.800/PR30
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:
“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

30
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)
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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 12.965/201431, 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.

31
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;
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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, acessandose 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
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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.

3.2 Diligências no encaminhamento de materiais para a perícia –
Orientações da Polícia Científica.
Em complemento às orientações contidas no “Guia rápido de
arrecadação de equipamentos computacionais” (em anexo), seguem as
seguintes informações, extraídas do sítio eletrônico da Polícia Científica do
Paraná 32:
Computação Forense
A Seção de Computação Forense conta atualmente com Laboratórios
em Curitiba e Londrina, os quais atendem a todo Estado. Os principais
exames realizados pela Seção são: exame pericial em equipamento
computacional portátil e de telefonia móvel (Notebook, Tablet, Smartphone,
etc.), exame pericial em mídia de armazenamento computacional (disco
rígido, cartão de memória, CD, DVD, etc.), exame em local de informática
(local de crime que contenha equipamentos computacionais), exame
em local de Internet (local de crime na internet), busca e apreensão
de vestígios cibernéticos e tratamento de dados criptografados. Além
destes exames mais comuns, a Seção permeia todas as áreas das Ciências
Forenses, trabalhando em conjunto ou preparando o vestígio para análise
em outras seções do Instituto de Criminalística, a exemplo das Seções de
Audiovisuais, Engenharia, Documentoscopia e Crimes Contra Pessoa.
Compete ainda, a Seção de Computação Forense nos termos do artigo
33 do Decreto 5887/2005 “o desenvolvimento de campanhas educativas
de esclarecimento e orientação à população”. Este tratamento da causa e
não só do efeito é realizado através do Projeto Ciências Forenses na Escola,

32
Disponível
em:
<http://www.ic.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=27>. Acesso em 21. nov. 2016.
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o qual contempla a divulgação de materiais sobre o uso responsável de
computadores em apoio a SaferNet Brasil , a realização de palestras de
conscientização, os diálogos sobre tecnologia para jovens, e a divulgação de
dicas de segurança.
Capacidade Operacional
A capacidade operacional da Seção de Computação Forense do
Instituto de Criminalística, conforme detalhada no estudo estatístico
denominado Modelo Matemático para a Gestão de Recursos Humanos
apresentado no CONSAD 2013, não permite que todas as requisições de
exame pericial com prioridade legal sejam atendidas simultaneamente e de
forma imediata.
Como a demanda é significativamente maior do que a capacidade
operacional da Seção de Computação Forense do Instituto de Criminalística,
a única alternativa encontrada para o atendimento justo e razoável dos
pedidos de exame pericial foi a criação de uma Fila de Atendimento a
requisições de exames periciais.
A base adotada como critério para a organização da Fila de
Atendimento segue a mesma lógica da “lista de processos” criada pelo artigo
12 do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) em consonância com
as normas e recomendações do CNJ, TJPR, MPPR, TCE e SESP que determinam
prioridade absoluta aos casos que envolvam crianças e/ou adolescentes.
O requisitante que desejar informação sobre a posição de
determinada Requisição de Exame Pericial na Fila de Atendimento pode
consultar através da Internet no campo Situação de Exame de Computação
Forense.
Normas para encaminhar vestígios para perícia
Todo vestígio a ser encaminhado para perícia deve seguir as diretrizes
da Portaria nº 82, de 16 de julho de 2014, do Ministério da Justiça que dispõe
sobre a Cadeia de Custódia de Vestígios.

Os requisitos mínimos são:
3.2. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado
pela natureza do material, podendo ser utilizados: sacos plásticos, envelopes,
frascos e caixas descartáveis ou caixas térmicas, dentre outros.
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Observação: Utilize sacos plásticos transparentes para encaminhar
celular, HD, Laptop, etc.
3.3. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com
numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e idoneidade
do vestígio durante o transporte.
Observação: Utilize lacres com requisitos de inviolabilidade.
3.4. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
Observação: Numere cada vestígio, cada vestígio deve ter seu
recipiente.
3.5. Todos os vestígios coletados deverão ser registrados
individualmente em formulário próprio no qual deverão constar, no mínimo,
as seguintes informações:
a) especificação do vestígio;
b) quantidade;
c) identificação numérica individualizadora;
d) local exato e data da coleta; e. órgão e o nome /identificação
funcional do agente coletor;
f) nome /identificação funcional do agente entregador e o órgão de
destino (transferência da custódia);
g) nome /identificação funcional do agente recebedor e o protocolo
de recebimento;
h) assinaturas e rubricas;
i) número de procedimento e respectiva unidade de polícia judiciária
a que o vestígio estiver vinculado.
ATENÇÃO: O Tribunal de Justiça do Paraná (Portaria 001/2012) e o
Conselho Nacional de Justiça (Manual de Bens Apreendidos) determinam
que nos casos em que o interesse pericial recai somente sobre os dados
armazenados, a Autoridade Policial deve encaminhar somente o disco rígido
para perícia.
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6.11 Guia Rápido de Arrecadação de Equipamentos
Computacionais
1. TIPOS DE EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAIS.
Equipamentos computacionais podem tomar várias formas, como
portáteis (laptop, notebook, netbook, ultrabook, booktop, wearable, tablet,
PDAs, smartphones), desktops (torre, mini-torre, dockstation), servidores
(racks, torres, main-frames), all-in-one (tudo em um), smart tv.
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A. COMPUTADOR DESKTOP -> ARRECADAÇÃO DO DISCO RÍGIDO.

B. COMPUTADORES PORTÁTEIS, SMART TV, ALL-IN-ONE ->
ARRECADAÇÃO INTEGRAL.
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C. MÍDIAS DE ARMAZENAMENTO
ARRECADAÇÃO COM TRIAGEM

COMPUTACIONAL

Mídias de Armazenamento computacional podem tomar várias
formas, inclusive “camufladas”.
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6.12 Modelo – Termo de Declarações – Sistema Audiovisual
TERMO DE DECLARAÇÕES – SISTEMA AUDIOVISUAL
Às 16h10min, do dia 14 de abril de 2015, na Sede do GRUPO DE
ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO NÚCLEO REGIONAL DE CURITIBA, localizado na Rua Brasilino de Moura, nº
818, Bairro Ahú, nesta cidade de Curitiba/PR, compareceu ARI ANTONIO
ALVES SOBRINHO, brasileiro, divorciado, comerciante e agente político, RG
nº 2.329.817-1/PR, CPF nº 628.571.349-91, nascido aos 02/10/1965, natural
de Joaçaba/SC, filho de Domingos Alves Sobrinho e de Maria Izaura da Silva,
residente na Rua Valdir Muller, nº 637 Matinhos-PR - PR, tel. (41) 9754-0320,
que prestou declarações que foram registradas em sistema audiovisual, as
quais seguem no DVD em anexo.

ARI ANTONIO ALVES SOBRINHO
Declarante

ANDRÉ TIAGO PASTERNAK GLITZ
Promotor de Justiça
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Apostila das “Oficinas para o
desenvolvimento de Protocolos de
Investigação do MPPR”
1.2 Cadeia de custódia:
Portaria 82/2014 SENASP

6.10 Cadeia de Custódia – Portaria 82-2014/SENASP
PORTARIA SENASP Nº 82, DE 16 DE JULHO DE 2014
Estabelece as Diretrizes sobre os procedimentos
a serem observados no tocante à cadeia de
custódia de vestígios.

A SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 45, do Anexo I, do
Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007 e o art. 40, do Regimento Interno
aprovado pela Portaria nº 1.821, de 13 de outubro de 2006, do Ministério
da Justiça; e
Considerando que a cadeia de custódia é fundamental para garantir
a idoneidade e a rastreabilidade dos vestígios, com vistas a preservar
a confiabilidade e a transparência da produção da prova pericial até a
conclusão do processo judicial;
Considerando que a garantia da cadeia de custódia confere aos
vestígios certificação de origem e destinação e, consequentemente, atribui à
prova pericial resultante de sua análise, credibilidade e robustez suficientes
para propiciar sua admissão e permanência no elenco probatório; e
Considerando a necessidade de instituir, em âmbito nacional, a
padronização da cadeia de custódia, resolve:
Art. 1º - Ficam estabelecidas, na forma do Anexo I desta Portaria,
Diretrizes sobre os procedimentos a serem observados no tocante à cadeia
de custódia de vestígios.
Art. 2º - A observância da norma técnica mencionada no artigo
anterior passa a ser de uso obrigatório pela Força Nacional de Segurança
Pública.
Art. 3º - O repasse de recursos pela Secretaria Nacional de Segurança
Pública para fortalecimento da perícia criminal oficial nos Estados e no
Distrito Federal levará em conta a observância da presente norma técnica.
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Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI
ANEXO I
DIRETRIZES SOBRE CADEIA DE CUSTÓDIA
1. Da cadeia de custódia
1.1. Denomina-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento
até o descarte.
1.2. O início da cadeia de custódia se dá com a preservação do
local de crime e/ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja
detectada a existência de vestígio.
1.3. O agente público que reconhecer um elemento como de
potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por
sua preservação.
1.4. A busca por vestígios em local de crime se dará em toda área
imediata, mediata e relacionada.
1.5. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio
nas seguintes etapas:
a. reconhecimento: consiste no ato de distinguir um elemento como
de potencial interesse para a produção da prova pericial;
b. fixação: é a descrição detalhada do vestígio conforme se encontra
no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames,
ilustrada por fotografias, filmagens e/ou croqui;
c. coleta: consiste no ato de recolher o vestígio que será submetido à
análise pericial respeitando suas características e natureza;
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d. acondicionamento: procedimento por meio do qual cada
vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com
suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise,
com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
e. transporte: consiste no ato de transferir o vestígio de um local
para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos,
temperatura, etc.), de modo a garantir a manutenção de suas características
originais, bem como o controle de sua posse;
f. recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio que
deve ser documentado com, no mínimo, as seguintes informações: número
de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem,
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza
do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem
recebeu;
g. processamento: é o exame pericial em si, manipulação do vestígio
de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas,
físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado que deverá ser
formalizado em laudo;
h. armazenamento: é o procedimento referente à guarda, em
condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização
de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;
i. descarte: procedimento referente à liberação do vestígio,
respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização
judicial.
2. Das etapas da cadeia de custódia
2.1. As etapas da cadeia de custódia se distribuem nas fases externa
e interna.
2.2. A fase externa compreende todos os passos entre a preservação do
local de crime ou apreensões dos elementos de prova e a chegada do vestígio
ao órgão pericial encarregado de processá-lo, compreendendo, portanto:

291

a. preservação do local de crime;
b. busca do vestígio;
c. reconhecimento do vestígio;
d. fixação do vestígio;
e. coleta do vestígio;
f. acondicionamento do vestígio;
g. transporte do vestígio;
h. recebimento do vestígio.
2.3. A fase interna compreende todas as etapas entre a entrada do
vestígio no órgão pericial até sua devolução juntamente com o laudo pericial,
ao órgão requisitante da perícia, compreendendo, portanto:
a. recepção e conferência do vestígio;
b. classificação, guarda e/ou distribuição do vestígio;
c. análise pericial propriamente dita;
d. guarda e devolução do vestígio de prova;
e. guarda de vestígios para contraperícia;
f. registro da cadeia de custódia.
3. Do manuseio do vestígio
3.1. Na coleta de vestígio deverão ser observados os seguintes
requisitos mínimos:
a. realização por profissionais de perícia criminal ou,
excepcionalmente, na falta destes, por pessoa investida de função pública,
nos termos da legislação vigente;
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b. realização com a utilização de equipamento de proteção individual
(EPI) e materiais específicos para tal fim;
c. numeração inequívoca do vestígio de maneira a individualizálo.
3.2. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado
pela natureza do material, podendo ser utilizados: sacos plásticos, envelopes,
frascos e caixas descartáveis ou caixas térmicas, dentre outros.
3.3. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com
numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e idoneidade
do vestígio durante o transporte.
3.4. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
3.5. Todos os vestígios coletados deverão ser registrados
individualmente em formulário próprio no qual deverão constar, no mínimo,
as seguintes informações:
a. especificação do vestígio;
b. quantidade;
c. identificação numérica individualizadora;
d. local exato e data da coleta; e. órgão e o nome /identificação
funcional do agente coletor;
f. nome /identificação funcional do agente entregador e o órgão de
destino (transferência da custódia);
g. nome /identificação funcional do agente recebedor e o protocolo
de recebimento; h. assinaturas e rubricas;
i. número de procedimento e respectiva unidade de policia judiciária
a que o vestígio estiver vinculado.
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3.6. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à
análise e, motivadamente, por pessoas autorizadas.
3.7. Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha
de acompanhamento de vestígio o nome e matrícula do responsável, a data,
o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
3.8. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
4. Da central de custódia
4.1. Todas as unidades de perícia deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios. A central poderá ser
compartilhada entre as diferentes unidades de perícia e recomendase que
sua gestão seja vinculada diretamente ao órgão central de perícia.
4.2. Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverá ser
protocolada, consignando-se informações sobre a ocorrência/ inquérito que
a eles se relacionam.
4.3. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado
deverão ser identificadas e deverá ser registrada data e hora do acesso.
4.4. Quando da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela
tramitação, destinação, data e horário da ação.
4.5. O procedimento relacionado ao registro deverá:
a. ser informatizado ou através de protocolos manuais sem rasuras;
b. permitir rastreamento do objeto/vestígio (onde e com quem se
encontra) e a emissão de relatórios;
c. permitir a consignação de sinais de violação, bem como descrevê-los;
d. permitir a identificação do ponto de rompimento da cadeia de
custódia com a devida justificativa (responsabilização);
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e. receber tratamento de proteção que não permita a alteração dos
registros anteriormente efetuados, se informatizado. As alterações por erro
devem ser editadas e justificadas;
f. permitir a realização de auditorias.
5. Das disposições gerais
5.1. As unidades de polícia e de perícia deverão ter uma central de
custódia que concentre e absorva os serviços de protocolo, possua local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando
a seleção, classificação e distribuição de materiais. A central de custódia
deve ser um espaço seguro, com entrada controlada, e apresentar condições
ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
5.2. O profissional de perícia poderá devolver o vestígio em caso de
não conformidade entre o conteúdo e sua descrição, registrando tal situação
na ficha de acompanhamento de vestígio.
5.3. Enquanto o vestígio permanecer na Delegacia de Polícia deverá
ser mantido em embalagem lacrada em local seguro e apropriado a sua
preservação. Nessa situação, caso haja necessidade de se abrir o lacre para
qualquer fim, caberá à Autoridade Policial realizar diretamente a abertura
ou autorizar formalmente que terceiro a realize, observado o disposto no
item 3.7.
ANEXO II
GLOSSÁRIO
AGENTE PÚBLICO: todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente
ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou
função pública.
ÁREA IMEDIATA: área onde ocorreu o evento alvo da investigação.
É a área em que se presume encontrar a maior concentração de vestígios
relacionados ao fato.
ÁREA MEDIATA: compreende as adjacências do local do crime. A área
intermediária entre o local onde ocorreu o fato e o grande ambiente exterior

295

que pode conter vestígios relacionados ao fato sob investigação. Entre o local
imediato e o mediato existe uma continuidade geográfica.
ÁREA RELACIONADA: é todo e qualquer lugar sem ligação geográfica
direta com o local do crime e que possa conter algum vestígio ou informação
que propicie ser relacionado ou venha a auxiliar no contexto do exame
pericial.
CÓDIGO DE RASTREAMENTO: trata-se de um conjunto de algarismos
sequenciais que possui a capacidade de traçar o caminho da história,
aplicação, uso e localização de um objeto individual ou de um conjunto de
características de um objeto. Ou seja: a habilidade de se poder saber através
de um código numérico qual a identidade de um objeto e as suas origens.
CONTRAPERÍCIA: nova perícia realizada em material depositado em
local seguro e isento que já teve parte anteriormente examinada, originando
prova que está sendo contestada.
CONTRAPROVA: resultado da contraperícia.
Equipamento de Proteção Individual (EPI): Todo dispositivo ou
produto, de uso individual, destinado à redução de riscos à integridade física
ou à vida dos profissionais de segurança pública.
Ficha de Acompanhamento de Vestígio: é o documento onde
se registram as características de um vestígio, local de coleta, data, hora,
responsável pela coleta e demais informações que deverão acompanhar o
vestígio para a realização dos exames.
LACRE: meio utilizado para fechar uma embalagem que contenha algo
sob controle, cuja abertura somente poderá ocorrer pelo seu rompimento.
Ex.: lacres plásticos, lacre por aquecimento, fitas de lacre e etiqueta adesiva.
PESSOA INVESTIDA DE FUNÇÃO PÚBLICA: indivíduo em relação ao
qual a Administração confere atribuição ou conjunto de atribuições.
PRESERVAÇÃO DE LOCAL DE CRIME: manutenção do estado original
das coisas em locais de crime até a chegada dos profissionais de perícia
criminal.
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PROFISSIONAIS DE PERÍCIA CRIMINAL: profissionais que atuam nas
diversas áreas da perícia criminal, como médicos legistas, peritos criminais,
papiloscopistas e técnicos de perícia.
VESTÍGIO: é todo objeto ou material bruto, de interesse para
elucidação dos fatos, constatado e/ou recolhido em local de crime ou em
corpo de delito e que será periciado.
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Diagnóstico de Segurança Pública:
Acompanhamento das
Políticas Estaduais de Segurança
Pública pelo MPPR

5. POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL RELACIONADA À POLÍCIA CIENTÍFICA

Situação-problema identificada pelo Ministério Público em 2016
Excessiva demora na elaboração de laudos periciais com relevante impacto na
população carcerária de presos provisórios no Estado
Dentre os atores da segurança pública que estão vinculados ao
Executivo estadual, a Polícia Científica do Paraná figura como aquele que conta com
os maiores índices de deficit em seus quadros de pessoal.
Tal

circunstância,

até

onde

se

conseguiu

aferir,

vem

provocando imediato impacto na capacidade da realização de sua atividade-fim de
maneira tempestiva, com reflexos diretos no desenvolvimento regular da persecução
penal daquelas infrações penais que dependam da atividade pericial para
elucidação. Infrações penais que, não raro, estão afetas à população carcerária de
presos provisórios do Estado.
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Com efeito, muito embora não se desconheça as diversas
limitações afetas ao registro de dados no âmbito executório, informações publicadas
em data recente dão conta de que a população prisional provisória paranaense
corresponderia a uma daquelas que mais tempo permanecem aguardando
julgamento no cenário nacional.
Mais

precisamente,

84%

de

seus

presos

provisórios

permanecem mais de 90 dias aguardando julgamento definitivo, isto é, o
correspondente ao terceiro maior índice no cenário nacional.

53

Este cenário, identificado pelo Ministério Público principalmente
a partir de 2016, fez com que diversos esforços fossem envidados a fim de obter um
diagnóstico mais apurado das causas do quanto em curso, tendo sido verificado
como uma das hipóteses, especificamente, a demora da realização de exames
periciais, diretamente relacionada, por sua vez, ao deficit de quadro de pessoal.
Um reforço à confirmação da hipótese foi obtido, inicialmente,
com o chamado “Mapa Organizativo e Estratégico da Polícia Científica – 20152019”, fornecido pela própria Direção daquela unidade durante reunião de trabalho
realizada ainda no início do segundo semestre de 2016.
Das informações apresentadas, no que aqui interessa, as
seguintes ganham importância:
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QUADRO DE PESSOAL POLÍCIA CIENTÍFICA CONFORME MAPA ORGANIZATIVO – 2015-2019

IC

IML

CARGO

EFETIVO
PREVISTO*

EFETIVO
EXISTENTE

TAXA DE VACÂNCIA

Peritos Criminais

600

180**

70%

Auxiliar de Perícia

300

0

100%

Médicos Legistas

301

60

80%

Odonto Legistas

26

0

100%

Auxiliares de Necropsia

151

38

75%

* Conforme quadro geral previsto na Lei Estadual nº 18.008/2014.
** Segundo informações do Mapa organizativo, efetivamente o quadro era composto por 178 peritos, tendo em
vista que dois estavam cedidos a outros órgãos policiais.

Solicitada uma complementação daqueles dados iniciais, em
janeiro de 2017, a seguinte planilha de quantitativo de servidores restou obtida 68:
IC
Cascavel
Curiba
Gurapuava
Foz do Iguaçu
Francisco Beltrão
Londrina
Maringá
Paranaguá
Pato Branco
Ponta Grossa
Umuarama
TOTAL

QPPO
8
94
6
7
6
19
12
7

IML
Apucarana
Campo Mourão
Cascavel
Curiba
Foz do Iguaçu
Francisco Beltrão
Guarapuava
Ivaiporã
Jacarezinho
Londrina
Maringá
Paranaguá
Paranavaí
Pato Branco
Ponta Grossa
Toledo
Umuarama
União da Vitória
TOTAL

QPPO
1
2
2
75
2
2
3
1
2
9
3
4
3
3
5

9
5
173

1
1
119

QPPE
1
15

PSS

1
1
2
3
1

5
2
3
1
4
1
1
1
72

ESTAGIÁRIO CEDIDOS

1

16
1
1
1
5
2
2

1

2

42

30

5

1

1

1
25
QPPE
2
4
2
42
2
1
1

CC
1
35
1
2
1

PSS
6
4
7
11
8
9
9
5
7
9
7
3
6
7
5
6
6
5
120

CC
1

29
3

1
8

ESTAGIÁRIO CEDIDOS
2

12

1
2

1
1
6
1
2
1
2
1
2

1
2
1

2

1
1

1
51

16

9

68 QPPO: Quadro Próprio de Peritos Oficiais / QPPE: Quadro Próprio do Poder Executivo / PSS: Processo
Seletivo Simplificado / CC: Cargo em Comissão
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Referidos dados permitiram que nossa Equipe, com o auxílio
da diretoria administrativa da polícia científica, pudesse elaborar uma nova planilha
voltada a aferir a deficiência do quadro de pessoal considerando, especificamente, a
natureza do cargo e a região do Estado.
Após seu preenchimento, em junho de 2017 chegou-se aos
seguintes dados:
INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA
AGENTE AUXILIAR DE
PERÍCIA OFICIAL

PERITOS CRIMINAIS
AISP

CELEPAR
JURIDICO
SENASP BSB
CHASSI
GABINETE PCP
DA
INFRAESTRUTURA
GABINETE IC
BALISTICA
DOCUMENTOSCOPIA
DNA
FONÉTICA FORENSE
COMPUTAÇÃO FORENSE
QUIMICA FORENSE
LOCALISTICA
PLANTÃO
LAB. BIOQUIMICA
LAB. TOXICOLOGIA
CASCAVEL
FOZ DO IGUAÇU
FANCISCO BELTRAO
GUARAPUAVA
LONDRINA
MARINGÁ
PARANAGUA
PONTA GROSSA
UMUARAMA
TOTAL

EFETIVO
EXISTENTE
2
1
2
3
2
1
1
3
6
8
4
6
10
8
30

EFETIVO
PREVISTO

EFETIVO
EXISTENTE

EFETIVO
PREVISTO

QUÍMICO LEGAL (lab. IML) TOXICOLOGISTA (Lab. IML)
EFETIVO
EXISTENTE

EFETIVO
PREVISTO

EFETIVO
EXISTENTE

EFETIVO
PREVISTO

TOTAL
TOTAL
EXISTENTE

CEDIDOS
PELO IC

CEDIDOS AO
IC

TOTAL
PREVISTO

6
7
14
10
7
6
5
19
12
6
8
5
165

2

240

0

0

9

15

14

15

188

270

0

6

Este cenário descortinaria o que, no início de 2018, seria
aferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Com efeito, tomando como referência o exercício de 2017, a
publicação intitulada “Contas do Governador”, no tocante à gestão da segurança
pública, concluiu que a polícia científica apresentava uma taxa geral de ocupação
de apenas 18%.
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Esta mesma auditoria verificou, ademais, que no período entre
os anos de 2012 e 2017 houve um decréscimo de 326 para 270 servidores
vinculados à polícia científica:

57

Buscando aprofundar ainda mais a partir deste diagnóstico,
diligências realizadas em abril de 2018, durante visitas técnicas de controle externo
pelo Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP), a respeito do
quantitativo de pessoal do Instituto Médico Legal, aferiu, por exemplo, que:
Quadro Próprio dos Peritos
Oficiais (cf. Lei Estadual
18.008/2014)

QPPO

QPPE

PSS

CC

Cedidos

Médico legista

301 vagas

48

9

39

–

10

Odonto legista

26 vagas

0

–

–

–

–

Auxiliar de
necropsia

151 vagas

28

–

33

1

2

Auxiliar de perícia
(motoristas)

150 vagas

0

4

45

–

2

Na mesma ocasião foi possível verificar o passivo de perícias
em relação a este órgão:
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INSTITUTO MÉDICO LEGAL
Período: julho a dezembro de 201769
Exame

Realizados

Pendentes

Corpo de delito

10.870

299

Corpo de delito cadavérico

1.522

398

Corpo de delito estupro

1.448

74

Traumatologia

9.422

225

Antropologia

0

0

Odontologia

120

0

Psiquiatria

222

0

Radiologia

0

0

Psicologia

0

0

Psicopatologia

0

0

Quanto ao Instituto de Criminalística, no entanto, através de
informações prestadas por ocasião do Ofício n° 072/2018-Gab/IC, identificou-se que
o quadro geral de peritos, na ocasião, apresenta situação deficitária muito mais
grave:
Local de Trabalho

Lotação

Total

Número Ideal

Deficit

Localística

29

40

11

Computação
Forense

07

20

13

Balística

07

10

03

Fonética

04

08

04

Chassi

02

05

03

Documentoscopia

07

10

03

Diretoria

04

05

01

IC de Paranaguá

Localística

05

08

03

IC de Ponta
Grossa

Localística

06

08

02

IC de Guarapuava

Localística

06

08

02

IC de Cascavel

Localística

07

08

01

IC de Foz do
iguaçu

Localística

06

08

02

IC de Francisco
Beltrão

Localística

06

09

02

Computação

01

IC de Curitiba

69 Dados obtidos por meio do Formulário de Visita Técnica realizada em 23/04/2018.
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Forense

IC de Maringá

IC de Londrina

IC de Umuarama

Localística

05

Balística

03

Computação
Forense

01

Chassi

02

Grafotecnia

02

Chassi

03

Localística

06

Balística

02

Computação
Forense

04

Chefia DTI

01

Localística

05

15

04

24

06

08

03

Esta distribuição setorial permitiria identificar, ainda, o seguinte
quadro geral do Estado do Paraná no âmbito do Instituto de Criminalística:
TOTAL DO ESTADO
Nº DE PERITOS ATIVOS

131

Nº IDEAL

194

DEFICIT
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Em agosto de 2018, entretanto, seria informado pela DiretoriaGeral da Polícia Científica (cf. Ofício nº 506/2018-DGPC), que o acréscimo de
servidores resultante das nomeações do concurso público realizado em 2017 teria
gerado um incremento de pessoal, distribuído da seguinte forma:
IML

MÉDICO LEGISTA

APUCARANA

AUXILIAR DE
NECROPSIA

AUXILIAR DE
PERÍCIA

3

4

CAMPO MOURÃO

2

2

CASCAVEL

2

3

CURITIBA

1

FOZ DO IGUAÇU

3

1

3

FRANCISCO
BELTRÃO

2

1

3

GUARAPUAVA

4

1

4

IVAIPORÃ

3

1

2

JACAREZINHO

3

2

2

ODONTOLEGISTA

4
2

1
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LONDRINA

2

2

3

MARINGÁ

5

3

4

PARANAGUÁ

2

PARANAVAÍ

3

1

1

PATO BRANCO

3

2

4

2

3

PONTA GROSSA

4

TOLEDO

3

1

UMUARAMA

4

1

UNIÃO DA
VITÓRIA

2

3

4

TOTAL

44

29

47

1

IC

PERITO CRIMINAL

AUXILIAR DE PERÍCIA

CURITIBA

2

3

UMUARAMA
TOTAL

1
2

4

Em outubro de 2018, por fim, nas visitas técnicas mais
recentes que foram realizadas pela equipe do GAESP, verificou-se que se, por um
lado, em relação ao Instituto Médico Legal, o incremento de pessoal assistido
impactou positivamente para solucionar os problemas então identificados em 2016,
por outro lado, no tocante ao Instituto de Criminalística, persiste um grave deficit,
com imediatos reflexos na demora de exames periciais afetos às áreas de balística,
toxicológicas e laboratoriais, bem como de informática forense.
Estágio atual da situação-problema
•

Parcial melhora do quadro de recursos humanos do Instituto Médico Legal

•

Grave deficit no quadro de recursos humanos no âmbito do Instituto de
Criminalística
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6

CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS
A análise dos cinco eixos referidos possibilita considerar que o

risco de uma solução de continuidade nas políticas públicas estaduais de segurança
pública demanda, por parte das futuras gestões, envidar esforços:
A. Quanto à política pública estadual de integração:
•

Em prol da aprovação do Regimento Interno do Gabinete de Gestão
Integrada (GGI/PR), já que medida essencial para sua institucionalização,
transformando-o em efetivo espaço de arranjo organizacional apto a viabilizar
o planejamento de ações integradas de segurança pública, assim como seu
contínuo monitoramento e avaliação;

B. Quanto às políticas públicas relacionadas ao sistema prisional:
•

Em prol da finalização das tratativas afetas ao Termo de Ajustamento, já
que

instrumento

com

redação

aprovada

por

diversas

instâncias

governamentais e institucionais70 e que possui o potencial de traçar um plano
de ação estatal consistente para a área;
•

Em prol da finalização do desenvolvimento de um sistema eletrônico
integrado de dados prisionais, já que medida necessária à organização e
transparência da política pública estatal, bem como para o controle e
diagnóstico de vagas e de presos no Estado;

•

Em

prol

da

finalização

da

reformulação

normativa

voltada

ao

aperfeiçoamento dos Comitês de Transferência e Remoção de Presos, já
que medida organizacional essencial à implantação de pessoas privadas de
liberdade no sistema penitenciário paranaense;
•

Em prol da manutenção de uma ampla transparência governamental em
relação às obras de ampliação e reforma do sistema penitenciário
paranaense e seus respectivos cronogramas, evitando-se um cenário como o

70 Refere-se, aqui, ao quanto já manifestado, em distintas ocasiões, pelo Ministério Público do Estado do
Paraná, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pela Procuradoria Geral do Estado do Paraná e pela
própria Secretaria Extraordinária de Administração Penitenciária do Estado do Paraná.
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outrora

vivenciado

de

contínuas

informações

desencontradas

que

prejudicavam o planejamento de quaisquer das Instituições que atuam no
setor;
•

Em prol da manutenção da intensificação nos esclarecimentos e na
publicidade da gestão dos recursos afetos ao Conselho Estadual do
Fundo Penitenciário, já que medida necessária para o fomento a uma
contínua participação social nesta seara;

•

Em prol da definição a respeito da política pública estadual a ser aplicada
às unidades de cumprimento de regime prisional semiaberto, em especial
para evitar a inversão da excepcionalidade prevista para o regime semiaberto
harmonizado;

•

Em prol da implementação do aperfeiçoamento da regulamentação
estadual afeta à monitoração eletrônica, já que um dos principais
instrumentos que, em situações objetivamente delimitadas, pode figurar como
eficiente alternativa ao cumprimento de pena em tradicionais unidades
privativas da liberdade;

C. Quanto à política pública estadual relacionada à Polícia Civil:
•

Em prol da finalização das tratativas avançadas com a Divisão Policial da
Capital para rearranjo dos Distritos Policiais de Curitiba, em prol do
aperfeiçoamento da atividade investigatória, a partir da centralização de
flagrantes;

•

Em prol do aperfeiçoamento, estrutural e normativo, relacionado ao
quadro de pessoal e ao tratamento dos dados afetos às atividades
investigatórias conduzidas pela polícia civil;

D. Quanto às políticas públicas relacionadas à Polícia Militar:
•

Em

prol

do

contínuo

aprimoramento

da

lavratura

de

termos

circunstanciados de ocorrência policial e da elaboração de inquéritos
policiais eletrônicos pela Polícia Militar, com especial atenção à busca
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pela interoperacionalidade das plataformas utilizadas;
•

Em prol da continuidade das tratativas entre o Ministério Público e a
Polícia Militar para aferir a possibilidade da adoção de medidas aptas a
impactar positivamente nos índices de esclarecimento de homicídios
consumados;

E. Quanto à política pública relacionada à Polícia Científica:
•

Em prol de um persistente aperfeiçoamento do quadro de recursos
humanos do Instituto Médico Legal, mas, principalmente, da pronta
implantação de uma política diferenciada que atenda ao grave deficit de
pessoal do Instituto de Criminalística, o qual também vem impactando na
população carcerária de presos provisórios do Estado.
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Estudo: A prova obtida a partir de
acesso a dados do WhatsApp

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, usandoas 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 Rondônia 3, 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.

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 estrito 11,

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 cidadãos 12, 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.

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.

Protocolo de atuação: Busca e
Apreensão

PROTOCOLO DE ATUAÇÃO
BUSCA E APREENSÃO

1.
1.1.

NATUREZA JURÍDICA

No âmbito do processo penal brasileiro, a busca e apreensão é medida
cautelar coercitiva para a obtenção de provas, consubstanciada no
apossamento de elementos instrutórios, quer relacionados com objetos, quer
com as pessoas do investigado e da vítima, quer, ainda, com a prática
criminosa que tenha deixado vestígios1.

2.
2.1.

REQUISITOS GERAIS

Enquanto medida cautelar, a busca e apreensão, voltada ao apossamento
dos elementos instrutórios descritos no art. 240, §1°, do CPP 2, somente

1

2

TUCCI, Rogério Lauria. Busca e apreensão (Direito processual penal). In: NUCCI, Guilherme de
Souza; MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. [orgs.]. Doutrinas essenciais de processo
penal. Vol III. Revista dos Tribunais, 2012.
Importante, ainda, o esclarecimento doutrinário no sentido de que, embora tratados de maneira
conjunta pelo Código de Processo Penal, há que se fazer uma distinção entre o institutos da
“busca” e o da “apreensão”. Nesse sentido, a busca é somente uma medida instrumental, que
visa encontrar pessoas ou coisas, ao passo que a apreensão é uma medida cautelar probatória.
Cf. PITOMBO, Cleunice Bastos. Da busca e apreensão no processo penal. 2.ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais. p. 102 e ss.
Assim, destaca LOPES JÚNIOR, nem sempre a busca gera apreensão (pois pode ocorrer que
nada seja encontrado) e nem sempre a apreensão decorre da busca (pode haver entrega
voluntária do bem). Cf. LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal. 14. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017. p. 509.
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim
delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja
suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.

poderá ser decretada quando presentes os requisitos do periculum in mora
e o fumus boni juris3;
2.1.1.

O periculum in mora resta consubstanciado no risco de

desaparecimento ou ocultação da pessoa ou coisa que interessam à
prova de uma infração penal4;
2.1.2.

Já o fumus boni juris – materializado no art. 240, §1°, do CPP

pelo conceito de fundadas razões – consiste em (a) um juízo de
probabilidade sobre o possível encontro, no local ou na pessoa a serem
revistados, de objetos que possam constituir prova de infração penal 5; (b)
probabilidade de que os objetos ou pessoas procuradas efetivamente
tenham relação com a investigação de um fato criminoso 6; e (c) indícios
da existência do crime que se investiga7;
2.1.3.

Legitimidade. Nos termos do art.129, I, da Constituição

Federal, o Ministério Público é o único legitimado a requerer a medida de
busca e apreensão em infrações penais cuja respectiva ação penal seja
de natureza pública. Não obstante, pode o Ministério Público fazê-lo
mediante: (a) representação da autoridade policial; (b) pedido do
suspeito, indiciado ou acusado e, ainda, o condenado, e (c) solicitação do
particular ofendido8;
Entende-se, ainda, que a medida pode ser decretada de ofício pelo
Poder Judiciário, desde que no curso da ação penal 9, ou requerida por
Comissão Parlamentar de Inquérito.

3
4
5
6
7

8
9

GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio
Scarance. As nulidades no processo penal. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2011. p. 163.
GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Da busca e apreensão. In: GOMES FILHO, Antonio
Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; e BADARÓ, Gustavo Henrique [coords.]. Código de
Processo penal comentado. [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.
Idem.
Idem.
MISSAGGIA, Clademir. Da busca e apreensão no processo penal brasileiro. In: Revista do
Ministério Público do Rio Grande do Sul. nº 48. p. 230. Disponível em:
<http://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1274905658.pdf>. Acesso em:
13. dez. 2018.
PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Op. Cit. p. 187 e 202-204.
POLASTRI, Marcellus. A prova penal. 4. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodvim, 2018. p. 234.

2.2.

Para fins de execução do mandado de busca e apreensão, o conceito de
casa tomará como referência o que dispõe o art. 150, §4°, do Código
Penal10, a saber, (a) qualquer compartimento habitado; (b) aposento
ocupado de habitação coletiva; e (c) compartimento não aberto ao público,
onde alguém exerce profissão ou atividade; 11

3.
3.1.

CUIDADOS NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO
Ao formular o pedido de busca e apreensão, o Ministério Público deve
atentar para as finalidades precípuas do instituto, distinguindo-o das demais
figuras constritivas de bens previstas na legislação processual penal
brasileira, v.g. as medidas assecuratórias dispostas nos arts.125 e seguintes
do CPP 12.

3.2.

O pedido deve ser o mais detalhado possível, evitando-se requerimentos
genéricos capazes de gerar questionamentos futuros quanto à validade da
medida. O pedido elaborado pelo membro do Ministério Público deverá,
portanto, demonstrar, na medida do possível, a presença de todos os
requisitos legais necessários, com especial relevo para a indicação concreta:
(a) do endereço e descrição do local; (b) dos objetos que se pretende
apreender; (c) da relevância probatória de cada um desses objetos, bem
como sua relação com a investigação ou processo em curso.

10 Disposições reiteradas no art. 246 do Código de Processo Penal.
11 De acordo com PITOMBO, “A expressão ‘casa’ no processo penal, deve ter conceito elástico,
abrangendo: (a) habitação definitiva ou morada transitória; (b) casa própria, alugada ou cedida;
(c) dependência da casa, sendo cercada, gradeada, ou murada; (d) qualquer compartimento
habitado; (e) aposento ocupado de habitação coletivo, em pensão, hotel e casa de pousada; (f)
estabelecimento comercial e industrial, fechado ao público; (g) local onde se exerce atividade
profissional, não aberto ao público; (h) barco, trailer, cabinas de trem ou navio e barracas de
acampamento; (i) áreas comuns de condomínio, vertical ou horizontal. Cf. PITOMBO, Cleunice A.
Valentim. Op. cit. p. 292.
12 Sobre a finalidade e principais características de cada um dos institutos processuais que
permitem a constrição de bens, confira-se tabela comparativa elaborada por ocasião do Roteiro
de Investigação Financeira – Rastreamento de Ativos, p. 47 e ss.

4.
4.1.

DA DECISÃO JUDICIAL

A medida de busca e apreensão domiciliar somente se dará após decisão
judicial escrita e fundamentada, emitida pela autoridade competente 13,
observadas as hipóteses excepcionais previstas no art. 5º, inciso XI, da
Constituição Federal.14

4.2.

A fundamentação da decisão deverá demonstrar sobretudo a existência das
fundadas razões aptas a autorizar a medida, conforme detalhado acima. 15
4.2.1.

Segundo determina o art. 243 do CPP, o mandado de busca

deverá: I – indicar, o mais precisamente possível 16, a casa em que será
realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou,
no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os
sinais que a identifiquem; II – mencionar o motivo e os fins da diligência;
III – ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer
expedir.
4.2.2.

Verificando o membro do Ministério Público que, embora

deferida a medida, há fragilidade na fundamentação da decisão capaz de
dar azo a futuro questionamento acerca de sua validade, deve, a seu
juízo e por cautela, manejar desde logo embargos declaratórios, a fim de
sanar eventuais lacunas, evitando assim que a anulação tardia da medida
13 Enquanto medida preparatória da ação penal, a busca e apreensão só pode ser determinada pela
autoridade judiciária competente para o processo penal respectivo, gerando prevenção para a
futura distribuição da ação penal, conforme art. 75, parágrafo único c/c art. 83 do CPP, ambos do
CPP. Cf. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Op. cit.
14 Art. 5º […] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
15 Sobre a fundamentação das decisões que deferem a medida de busca e apreensão, o STF já se
manifestou no sentido de ser possível a fundamentação per relationem da decisão, que faz
referência à análise minuciosa dos fatos realizada por ocasião do pedido. Cf. STF; Inq 4633,
Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 07-06-2018 PUBLIC 08-06-2018.
16 “O mandado de busca e apreensão deve conter a indicação mais precisa possível do local da
busca, os motivos e fins da diligência e ser emanado de autoridade competente, conforme
determinação legal. Todavia, sedimentou-se o entendimento jurisprudencial de que a
exatidão exigida para o mandado é aquela aferível levando-se em conta o contexto dos
fatos delituosos e os dados disponíveis de investigação que são apresentados ao
magistrado”. Cf. (a) STJ, HC 204.699/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA,
julgado em 10/09/2013, DJe 30/09/2013; e (b) STJ; HC 181.032/RJ, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 30/10/2014.

possa prejudicar toda a investigação e processo que sobre ela se
desenvolveram17.

5.
5.1.

DILIGÊNCIAS NA EXECUÇÃO DA MEDIDA

A busca e apreensão domiciliar poderá ser realizada (a) com consentimento
válido do morador, durante o dia ou noite; (b) em caso de flagrante delito,
durante o dia ou noite; (c) com ordem judicial, somente durante o dia18;

5.2.

Ao cumprir a diligência a autoridade deverá (a) declarar sua qualidade; (b)
realizar a leitura do mandado; (c) solicitar o ingresso autorizado; (d) intimar o
morador a que mostre a coisa buscada; e (e) lavrar auto circunstanciado,
com assinatura de duas testemunhas presenciais;
5.2.1.

O uso de força e o arrombamento somente serão possíveis em

caso de desobediência, ou em caso de ausência do morador ou de
qualquer pessoa no local (art. 245, §§3° e 4°, CPP);
5.2.2.

Ausente o morador19 e havendo a possibilidade, qualquer

vizinho será intimado para acompanhar a diligência;
5.3.

Quando a diligência visar a apreensão de equipamentos informáticos
deverão ser adotados os procedimentos técnicos necessários, a fim de que

17 Daí a importância do quanto referido nos itens 3.1 e 3.2, em especial quando a praxe não poucas
vezes demonstra a existência de decisões genéricas e de frágil argumentação. Neste sentido, as
cautelas referidas nos itens 3.1 e 3.2 podem servir como importante estratégia de densificação da
decisão vindoura.
18 Sobre o conceito de ‘dia’ não há consenso doutrinário ou jurisprudencial, podendo ser
identificadas, ao menos, as seguintes correntes (a) critério físico-astronômico, que considera dia o
período completo entre a aurora e o pôr do sol (Cf. MELLO, Celso de. Constituição Federal
anotada. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 442 apud LIMA, Renato Brasileiro de. Código de
processo penal comentado. Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 673; NUCCI, Guilherme de Souza.
Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 136-137; e GOMES
FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. Op. cit.); (b) a que considera dia o
período que vai das 6h as 18h (Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional
positivo. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 437; e POLASTRI, Marcellus. Op. cit. p. 238; e
(c) a corrente que defende a aplicação analógica do que determina o CPC, a considerar dia o
período entre as 6h e as 20h (Cf. RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 24. ed. rev., atual.
São Paulo: Atlas, 2016. p.166; e LOPES JUNIOR, Aury. Op.cit. p. 521). De todo modo, há
unanimidade em se apontar que, iniciada a execução da medida no período permitido, pouco
importa se a diligência se estender para além do horário autorizado.
19 Segundo LIMA, a mesma providência deverá ser adotada quando as pessoas presentes na casa
não tiverem capacidade para consentir. Cf. LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit. p. 675.

sejam remetidos à perícia tão somente o material indispensável para a
investigação20.
5.4.

Por ocasião da execução da medida, bem como em sua posterior remessa
ao órgão oficial de perícia, deverão ser observados todos os procedimentos
necessários para a preservação da cadeia de custódia dos objetos
apreendidos21.

5.5.

O acesso a dados contidos em equipamentos informáticos, sobretudo,
aparelhos celulares (smartphones) é, via de regra, condicionado à
autorização judicial prévia22.
5.5.1.

Embora haja entendimento jurisprudencial no sentido de que na

autorização

judicial

para

busca

e

apreensão

de

equipamentos

computacionais pressupõe-se estar contida a autorização de acesso aos
dados neles armazenados23, recomenda-se sejam elaborados pedidos
cumulativos de busca e apreensão e quebra de sigilo dos dados contidos
nos aparelhos.
5.5.2.

Havendo indícios de que dados relevantes para a investigação

estejam

armazenados

remotamente

(armazenamento

em

nuvem),

recomenda-se que os pedidos de busca e apreensão de equipamentos
informáticos/quebra de sigilo de dados nele contidos, façam constar
expressamente

a

autorização

para

acesso

aos

dados

assim

armazenados;
Nesses casos, recomenda-se, ainda, que antes mesmo da apreensão
seja oficiado ao servidor de dados para que promova a preservação das
informações armazenadas remotamente.

20 Sobre as diligências no encaminhamento de equipamentos computacionais para perícia. Cf.
Apostila de Apoio para o 1º Encontro do 1º Ciclo de Oficinas para o desenvolvimento de
Protocolos de Investigação do MPPR. p. 102-104 e 299-303.
21 Sobre as diligências necessárias para a preservação da cadeia de custódia dos vestígios Cf.
Portaria nº 82/2014/SENASP. In. Ibidem. p. 289-297.
22 Cf. Ibidem. p. 91-98.
23 Cf. Ibidem. p. 99-102 (STJ; RHC 75.800/PR).

6. ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA
6.1.

Considerando a garantia legal de sigilo profissional a permear as relações
entre advogado e cliente, a busca e apreensão em escritório de advocacia
somente será possível quando:
(a) o próprio advogado figurar na condição de investigado, seja
isoladamente, seja na condição de coautor ou partícipe com seu cliente 24;
(b) o cliente figurar na condição de investigado, desde que:
(b.1) o documento apreendido seja o próprio elemento do corpo de
delito (art. 243, §2°, CPP);
(b.2) o próprio objeto de apreensão seja instrumento ou produto do
crime25; ou
(b.3) o documento ou objeto estiver em posse do defensor não em
razão de sua função, mas por outro motivo26;

6.2.

Em qualquer caso, sendo a diligência cumprida em escritório de advocacia,
deverá ser oportunizado27 seu acompanhamento por um representante da
OAB (Art. 7º, §6°, da Lei nº 8.906/94).

7. DILIGÊNCIAS PÓS EXECUÇÃO
7.1.

Finda a execução da medida, o magistrado será comunicado da diligência
por meio da juntada do auto circunstanciado individualizando, de forma
descritiva, os objetos apreendidos, acompanhado das demais certidões de

24 Ibidem. p. 672. Nesses casos, veda-se a utilização somente dos documentos apreendidos que
digam respeito a clientes não implicados (art. 7º, §6°, da Lei nº 8.906/94).
25 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 21. ed. rev., atual. E ampl. São paulo:
Atlas, 2017. p. 248.
26 POLASTRI, Marcellus. Op. cit. p. 243; e MISSAGGIA, Clademir. Op. cit. p. 214.
27 Em seu voto como Relator da ADI 1.127/DF, o Min. Marco Aurélio fez constar que “A formalidade
estará suplantada a partir do momento em que a Ordem, instada em caráter confidencial a indicar
o profissional que acompanhará a diligência, deixar de fazê-lo, quando então, sem ela será
realizada a diligência com as cautelas necessárias para que não seja frustrada.” Cf. STF; ADI
1127, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2006, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC
11-06-2010 EMENT VOL-02405-01 PP-00040 RTJ VOL-00215-01 PP-00528.

cumprimento do mandado;
7.2.

Finda a diligência, recomenda-se a realização de uma triagem nos objetos
apreendidos, a fim de se averiguar a pertinência da manutenção de sua
constrição, sem embargo de esforços que tenham sido envidados para não
apreender objetos e documentos que não possuam relação com a
investigação;

7.3.

Observadas as disposições processuais pertinentes (arts. 118 e ss, do CPP),
caso se verifique a ocorrência de apreensão de objetos irrelevantes para a
investigação (v.g. mouses, teclados, objetos relacionados exclusivamente a
terceiros não implicados) estes serão restituídos mediante termo nos autos;

7.4.

Havendo pedido de restituição de objetos (art. 120, §3°, CPP) o membro do
Ministério Público analisará a pertinência do deferimento considerando,
dentre outras cautelas:
(a) a manutenção de objetos para eventuais contraprovas; e
(b) a garantia da autenticidade dos objetos, certificada por meio de
declaração da pessoa devidamente habilitada 28.

7.5.

Os materiais apreendidos ficarão depositados em juízo 29, observados os
casos de pronto encaminhamento de objetos para o órgão de perícia oficial.

28 Não serão restituídos os objetos passíveis de perdimento (art. 119, CPP c/c art. 91, CP).
29 “Os objetos e os bens apreendidos ou arrecadados pelas autoridades policiais serão
encaminhados ao Juízo competente, com os respectivos autos”. Cf. art. 661, Código de Normas
do Foro Judicial – CGJ/TJPR.

FLUXOGRAMA BUSCA E APREENSÃO
REQUISITOS

Art. 240 §1º, CPP

Text

Pedido de Busca
e Apreensão

Fundadas Razões

§ 1o Procederseá à busca domiciliar, quando fundadas razões a
autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas
achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos
de falsiﬁcação ou de contrafação e objetos falsiﬁcados ou
contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados
na prática de crime ou destinados a ﬁm delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do
réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu
conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas
vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

1) Fumus boni juris (Art. 240, §1º, do CPP):
(a) um juízo de probabilidade sobre o possível encontro, no local ou na
pessoa a serem revistados, de objetos que possam constituir prova de
infração penal;
(b) probabilidade de que os objetos ou pessoas procuradas
efetivamente tenham relação com a investigação de um fato
criminoso;e
(c) indícios da existência do crime que se investiga
2) Periculum in mora: Risco de desaparecimento ou ocultação da
pessoa ou coisa que interessa à prova de infração
INDICAÇÕES NECESSÁRIAS

(a) Localização dos elementos que se pretende apreender;
(b) Descrição dos objetos que se pretende apreender;
(c) Relevância probatória de cada um desses objetos e relação com a investigação ou processo em
curso
ROL DE LEGITIMADOS
(a) o Ministério Público; (b) após representação da autoridade policial; (c) de ofício, desde que no
curso do processo (d) após pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito; (e) após pedido do
suspeito, indiciado ou acusado e, ainda, o condenado,e (f) por solicitação do ofendido.

Exatidão aferível conforme os elementos que se possuía no momento da
expedição do mandado (STJ, AgRg no Resp 1388497/PR e HC 204.699/PR)
Indicação Precisa do Local e nome do
proprietário
Art. 243 CPP

Motivo e os ﬁns da diligência

Mandado Subscrito pelo
escrivão e assinado pela
autoridade que o ﬁzer expedir

Decisão Judicial
Autorizando a Busca
e Apreensão

Ordem Judicial
Fundamentada

Decisão Genérica

Embargos de
Declaração

Permite-se fundamentação
per relationem (STF, Inq. 4633)

Entrada no Domicílio

Autorização

Momento

Busca e Apreensão
Autorizada
Judicialmente

Durante o Dia

Flagrante Delito

Durante o dia ou noite

Com autorização do
Morador

Durante o dia ou noite

Ausência do Morador

Ausência de pessoa
capaz
Caso de
desobediência
Medidas Iniciais

Iniciada a diligência
durante o dia é possível
que esta se estenda
durante a noite

Vizinhos ou testemunhas
devem acompanhar a
diligência
Autorizado o uso de força e
arrombamento
(Art. 245, §§3º e 4º, CPP)

A autoridade deverá declarar
sua qualidade
Leitura do mandado
Morador Presente

Solicitação do ingresso
autorizado
Intimar o morador a que
mostre a coisa buscada

Durante a diligência

Escritório de
Advocacia

Necessidade da presença de
representante da OAB
(Art. 7º, XXI,§6º, Lei n.
8.906/94)

Deverão ser observados todos os procedimentos necessários para a preservação da cadeia de
custódia dos objetos apreendidos

Lavratura do auto circunstanciado com
assinatura de duas testemunhas
presenciais e demais certidões

Triagem dos objetos

Após a realização da
diligência
Quando necessário o objeto apreendido
será submetido à perícia

Depósito em juízo

Caso se verifique a ocorrência de apreensão de
objetos irrelevantes para a investigação (v.g. mouses,
teclados, objetos relacionados exclusivamente a
terceiros não implicados) estes serão restituídos
mediante termo nos autos

Havendo pedido de
restituição de objetos
relevantes, em sua
manifestação (art. 120,
§3°, CPP) o membro do
Ministério Público
analisará a pertinência do
deferimento considerando,
dentre outras cautelas

(a) a manutenção de
objetos para eventuais
contraprovas;
(b) a garantia da
autenticidade dos
objetos, certiﬁcada por
meio de declaração da
pessoa devidamente
habilitada.

Protocolo de Investigação:
Parâmetros para o desempenho de
atividades investigativas do MPPR

3. APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS COMPUTACIONAIS E ACESSO A
DADOS
3.1.

Previamente ao requerimento de busca e apreensão de equipamentos
computacionais (inclusive portáteis) recomenda-se o planejamento da
medida pelo Ministério Público, avaliando-se quais materiais serão
apreendidos (sob o ponto de vista da necessidade da investigação) e
como se dará a extração e a análise de seu conteúdo, considerando a
perspectiva da real capacidade dos órgãos encarregados desta atividade.

3.2.

Recomenda-se que, para se garantir a validade da prova, o acesso aos
dados de equipamento computacional apreendido incidentalmente à prisão
em flagrante seja precedido de prévia e fundamentada autorização judicial.

3.3.

O acesso ao conteúdo de equipamento computacional portátil (aparelhos
de telefonia celular, smartphones, tablets, ipads) independe de autorização
específica para acesso, desde que a apreensão esteja amparada em
competente mandado de busca e apreensão com menção a estes
equipamentos. Todavia, em sendo possível, recomenda-se que se faça
constar da decisão judicial a autorização de acesso ao conteúdo pelo
órgão ministerial a fim de assegurar a validade da prova.

3.4.

Para garantir a idoneidade e rastreabilidade dos vestígios cibernéticos,
recomenda-se que o computador apreendido seja imediatamente
desligado e entregue à análise do Instituto de Criminalística ou do Núcleo
de Inteligência – CAEx nestas condições, a fim de que, em sendo
necessário, seja atestado que o último acesso tenha ocorrido em data
anterior ao auto de apreensão.

3.5.

Recomenda-se que o Promotor de Justiça que pretender acessar o
conteúdo de computador apreendido solicite ao IC ou ao NI-CAEx o
espelhamento ou duplicação de mídias, a fim de que o acesso dê-se na
cópia e não no material original, a fim de preservá-lo.

3.6.

A rastreabilidade dos vestígios cibernéticos depende do conhecimento da
senha de acesso do aparelho, a qual pode ser obtida mediante
fornecimento voluntário por parte do proprietário/usuário.

3.7.

Para garantir a idoneidade e rastreabilidade dos vestígios cibernéticos,
recomenda-se que o telefone celular, smartphone ou tablet apreendido
seja imediatamente colocado em “modo avião”, retirado o chip,
desligado e entregue à análise/extração de dados pelos órgãos técnicos
competentes (Instituto de Criminalística ou Núcleo de Inteligência – CAEx).
Este procedimento se faz necessário a fim de se evitar alterações
acidentais e automáticas de conteúdo, bem como o acesso remoto pelo
interessado.

3.8.

Na hipótese de pedido de restituição do aparelho computacional (inclusive
móvel) por parte da defesa, recomenda-se que se colha manifestação
expressa da defesa, previamente à devolução do equipamento, no sentido
de que não deseja produzir eventual futura contraprova.

3.9.

A extração de dados de equipamentos computacionais portáteis
apreendidos deve ser feita, dentro do possível, por órgãos técnicos
habilitados (IC ou NI-CAEx) que se utilizarão de ferramentas e
metodologias
certificadas
e
homologadas
internacionalmente,
assegurando-se a validade dos elementos colhidos para fim de prova.

