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WHATSAPP INC. (“WhatsApp”) apresentou a essa Colenda Corte petição 

esclarecendo as razões pelas quais as ordens de bloqueio do WhatsApp em escala nacional, 

proferidas por juízes de primeira instância pelo descumprimento de ordens de interceptação, 

violam diversos direitos fundamentais dos usuários do WhatsApp e do próprio WhatsApp 

segundo as previsões da Constituição Federal e do Marco Civil da Internet (“Marco Civil”), 

além de constituir sanção desproporcional.  

À luz dos questionamentos feitos pelo Eminente Relator deste processo e tratados na 

audiência pública realizada em 2 e 5 de junho de 2017, o WhatsApp apresenta este 

arrazoado para esclarecer os seguintes pontos adicionais: 

• O WhatsApp está tecnicamente impossibilitado de ler as mensagens de seus usuários 

e, portanto, não é capaz de cumprir as ordens de interceptação no seu sistema atual 

de criptografia ponta-a-ponta; 

• A criptografia não é proibida, e sim expressamente autorizada e incentivada pela 

legislação brasileira; 

• A imposição de sanções com o objetivo de obrigar o WhatsApp a alterar o seu 

sistema de criptografia, de forma a possibilitar o cumprimento das ordens de 

interceptação, violaria: 
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o Os direitos fundamentais de mais de 120 milhões de cidadãos, organizações e 

órgãos governamentais no Brasil, dentre os quais a liberdade de expressão, a 

privacidade e o sigilo das comunicações; 

o Os direitos do próprio WhatsApp à livre iniciativa e livre concorrência; 

o O princípio constitucional de proporcionalidade das decisões judiciais. 

I. SÍNTESE DESTA MANIFESTAÇÃO 

 Conforme será esclarecido na Seção II, o sistema de criptografia ponta-a-ponta do 1.

WhatsApp protege a privacidade e segurança das mensagens dos usuários ao impedir que 

terceiros e o próprio WhatsApp possam lê-las. Apenas os destinatários dessas mensagens 

privadas conseguem fazê-lo. Consequentemente, o WhatsApp é incapaz, do ponto de vista 

tecnológico, de cumprir ordens de interceptação em seu sistema de criptografia atual.  

 A única forma de o WhatsApp cumprir tais ordens seria pela introdução de uma 2.

vulnerabilidade em seu sistema de criptografia que permitisse ao WhatsApp ou às 

autoridades lerem o conteúdo decriptado das mensagens dos usuários. As vulnerabilidades 

que poderiam viabilizar esse acesso são conhecidas por diferentes nomenclaturas – 

backdoor, chave-mestra ou chave dourada, man-in-the-middle, espelhamento, etc. 

(coletivamente denominadas de “backdoor”) –, mas possuem um ponto em comum: elas 

exigiriam que o WhatsApp alterasse e enfraquecesse seu sistema de criptografia.  

 Se fosse determinado ao WhatsApp que inserisse um backdoor em seu sistema de 3.

criptografia para permitir interceptação, todos os usuários seriam prejudicados, inclusive a 

esmagadora maioria que se utiliza do aplicativo para fins lícitos. As informações confidenciais 

e sensíveis de 120 milhões de cidadãos, empresas e autoridades governamentais no Brasil 

não estariam mais seguras. Não existiria nenhuma maneira de assegurar que indivíduos mal-

intencionados não pudessem ter acesso ao conteúdo das comunicações privadas.  

 Conforme esclarecido por especialistas em criptografia na audiência pública, não há 4.

abordagem intermediária que garanta aos usuários do WhatsApp os benefícios de um 

sistema fortemente criptografado e permita, ao mesmo tempo, que o WhatsApp tenha 

acesso ao conteúdo decriptado das mensagens dos usuários para cumprir ordens de 

interceptação. Para viabilizar esse acesso, um backdoor teria que ser introduzido no sistema 
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de criptografia e, assim que inserido, o sistema não estaria mais tão seguro contra os 

inúmeros agentes mal-intencionados que o testam constantemente em busca de acesso. 

 Conforme será explicado na Seção III, a lei brasileira não apenas autoriza, mas 5.

incentiva expressamente a criptografia. O Decreto 8.771/2016 estabelece que: 

Art. 13.  Os provedores de conexão e de aplicações devem, na guarda, 

armazenamento e tratamento de dados pessoais e comunicações privadas, 

observar as seguintes diretrizes sobre padrões de segurança: 

IV - o uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que 

garantam a inviolabilidade dos dados, como encriptação ou medidas de 

proteção equivalentes” (grifo nosso). 

 Como afirmou acertadamente o célebre ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, 6.

Carlos Mário da Silva Velloso, em seu parecer (documento anexo), não há lei que exija que o 

WhatsApp altere seu serviço para cumprir as ordens de interceptação, e obrigar o WhatsApp 

a fazê-lo violaria a Constituição Federal e o Decreto 8.771/2016: 

“Não há norma legal que imponha ao WhatsApp a obrigação de criar 

mecanismos que permitam a decriptação das comunicações dos seus 

usuários. Tal obrigação, aliás, seria incompatível com o disposto no artigo 13, 

IV, do Decreto 8.771, de 2016, que impõe o uso de técnicas, pelos provedores 

de conexão e de aplicação, garantidoras da “inviolabilidade dos dados”, e 

também autoriza e incentiva o uso de técnicas criptográficas. Qualquer 

exigência em sentido contrário seria discrepante da garantia constitucional da 

reserva legal que estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (CF, art. 5º, II)”1. 

 No mesmo sentido do parecer do Ministro Velloso citado acima, nada há na Lei de 7.

Interceptação Telefônica (Lei nº 9.296/1996) que obrigue o WhatsApp a enfraquecer seu 

sistema de criptografia para realizar interceptação do conteúdo das mensagens de seus 

usuários. A referida lei não determinou qual seria o procedimento diante de comunicações 

                                       
1  Parecer Carlos Velloso, seção IX.1 (a). 
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criptografadas e, segundo o Ministro Velloso, ela “carece de ‘densidade normativa suficiente’ 

para autorizar e regular as hipóteses de levantamento da criptografia”2. É até mesmo 

questionável se a Lei de Interceptação Telefônica seria aplicável ao serviço do WhatsApp, 

dado que o artigo 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo das 

comunicações, exceção feita somente para "comunicações telefônicas", um serviço que o 

WhatsApp não presta.  

 No entanto, mesmo que a Lei de Interceptação Telefônica se aplicasse ao serviço 8.

prestado pelo WhatsApp, ela não indica nem sugere que uma empresa privada, como o 

WhatsApp, poderia ser obrigada a alterar e enfraquecer seu sistema de criptografia para 

possibilitar a interceptação. Uma interpretação como essa seria diretamente contrária ao 

Decreto 8.771/2016, que incentiva a criptografia, bem como a diversas garantias 

constitucionais, como a livre iniciativa e a livre concorrência, que serão discutidas em 

detalhes mais adiante. 

 Da mesma forma, nada no Marco Civil exige que um provedor de aplicação de 9.

internet como o WhatsApp forneça conteúdo decriptado em atendimento a ordens de 

interceptação ou altere e enfraqueça o seu serviço para permitir o cumprimento de tais 

ordens. Na realidade, o Marco Civil protege a liberdade das empresas de adotar os seus 

próprios modelos de negócio (art. 3º, VIII).  

 Conforme será explicado na Seção IV, não só a criptografia é autorizada e 10.

incentivada pela legislação brasileira, como obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema de 

criptografia violaria, em vez de proteger, os direitos mais fundamentais dos cidadãos 

brasileiros, incluindo as garantias constitucionais à liberdade de expressão, liberdade para se 

comunicar usando os meios de comunicação de sua preferência, dignidade da pessoa 

humana, intimidade e vida privada, e sigilo das comunicações. Seria especialmente 

prejudicial obrigar o WhatsApp a enfraquecer seu sistema de criptografia considerando que 

este, na realidade, protege os direitos fundamentais citados. 

 O Marco Civil também protege os mesmos direitos constitucionais no contexto 11.

específico de uso da Internet, pois garante aos cidadãos brasileiros a liberdade de 

                                       
2  Parecer Carlos Velloso, seção IX. (b). 
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expressão, liberdade de comunicação, privacidade, proteção de dados, intimidade e vida 

privada, e sigilo das comunicações. E o sistema de criptografia do WhatsApp protege esses 

direitos. 

 Se o WhatsApp fosse forçado a alterar seu sistema de criptografia, inserindo um 12.

backdoor para que as autoridades pudessem interceptar comunicações, o sistema não seria 

mais seguro. Agentes mal-intencionados (hackers, criminosos, regimes estrangeiros 

opressivos, etc.) poderiam explorar essa vulnerabilidade para obter informações 

confidenciais e sensíveis dos usuários do WhatsApp para fins nefastos. Como afirmou o 

Ministro Velloso em seu parecer: 

“A mera existência de chaves capazes de inutilizar a criptografia possibilita o 

abuso por parte de governos totalitários, de Estado policial, ou violações 

internas em empresas privadas e órgãos governamentais -- empregados ou 

servidores públicos podem ser pagos ou coagidos a entregarem as chaves 

depositadas -- e facilita o ataque por hackers que, em uma só ofensiva, 

poderão quebrar a criptografia que protege as comunicações e dados pessoais 

de milhões de usuários”3.  

 Como será explicitado na Seção V, obrigar o WhatsApp a mudar seu sistema de 13.

criptografia para cumprir ordens de interceptação violaria os direitos e garantias 

fundamentais do próprio WhatsApp, previstos na Constituição Federal. Tais direitos incluem 

o direito à livre iniciativa e concorrência, que “asseguram que o Poder Judiciário não pode 

interferir indevidamente com as decisões empresariais tais como o modelo de operação do 

negócio, com sua capacidade de competir no mercado e com o direito da empresa de ser 

tratada de maneira equânime em comparação a outras empresas”4.  

 O Marco Civil promove as proteções constitucionais à livre iniciativa e à livre 14.

concorrência no contexto específico de uso de Internet no Brasil (art. 2º, V). Além disso, o 

Marco Civil fomenta a “liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde 

que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei” (art. 3º, VIII).  

                                       
3  Parecer Carlos Velloso, seção V. 27. 
4  Parecer Oscar Vilhena, p. 27 (juntado com a petição n. 2586/2017). 
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 Determinar que o WhatsApp introduza um backdoor em seu sistema de criptografia, 15.

comprometendo, dessa forma, a privacidade das comunicações de seus usuários, obrigaria o 

WhatsApp a abandonar seu compromisso com a segurança e privacidade do usuário, 

princípios sobre os quais seu negócio foi criado, e a fornecer um produto fundamentalmente 

diferente – e enfraquecido.  

 Ademais, se uma ordem judicial obrigasse o WhatsApp a enfraquecer seu sistema de 16.

criptografia, o Estado estaria tratando o WhatsApp de maneira desigual em comparação com 

outros serviços de mensageria que não estariam sujeitos a tal ordem. Isso colocaria o 

WhatsApp em posição de desvantagem concorrencial e o impediria de concorrer em pé de 

igualdade com outros serviços de mensageria. Isso também poderia fazer com que um 

número significativo de usuários do WhatsApp migrasse para outros serviços, bem como 

interferiria em sua capacidade de competir por novos usuários, enfraquecendo, dessa forma, 

a eficiência do WhatsApp como um serviço de mensageria.  

 Conforme explicado na Seção VI, obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema de 17.

criptografia para servir como uma ferramenta complementar de investigação (interceptação) 

violaria a proibição constitucional de intervenção desproporcional do Estado, pois violaria 

os direitos fundamentais de mais de 120 milhões de usuários do WhatsApp, além dos 

próprios direitos do WhatsApp, ao mesmo tempo em que não traria benefícios substanciais 

às investigações criminais, especialmente se consideradas as inúmeras técnicas 

investigativas efetivas disponíveis às autoridades. 

  Para passar no teste de proporcionalidade, uma ordem judicial deve cumprir todos 18.

os seguintes requisitos: (a) adequação, (b) necessidade e (c) proporcionalidade em sentido 

estrito (stricto sensu). Neste caso, obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema de criptografia, 

resultando em um serviço mais vulnerável, deixaria de atender a todos os três requisitos de 

proporcionalidade.  

 Conforme será esclarecido na Subseção A da Seção VI, para preencher o requisito 19.

da adequação, uma ordem judicial que obriga o WhatsApp a enfraquecer seu sistema de 

criptografia deve servir ao objetivo de auxiliar substancialmente as investigações criminais e 

garantir a segurança púbica. Mas esse objetivo não seria atingido por diversas razões, 

conforme discutido pelos especialistas na audiência pública. 
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 A alteração e enfraquecimento do sistema de criptografia do WhatsApp seria 20.

imediatamente conhecida por criminosos de diversas formas. Se um juiz determinasse ao 

WhatsApp que alterasse e enfraquecesse seu sistema de criptografia para cumprir ordens de 

interceptação, tal decisão seria imediatamente reportada por diversas organizações da mídia. 

Dependendo das circunstâncias, o WhatsApp também teria que modificar diversas 

declarações públicas – de seu aplicativo, website, blog, white paper, etc. – a respeito de seu 

sistema de criptografia. Além disso, o sistema de criptografia do WhatsApp é 

constantemente escrutinado pelo público, de modo que qualquer vulnerabilidade introduzida 

que permita a interceptação seria rapidamente descoberta e tornada pública. Por fim, os 

criminosos poderiam utilizar a ferramenta de verificação de chaves do WhatsApp para 

confirmar que suas mensagens estão sendo interceptadas. 

 Ao saberem que a criptografia do WhatsApp foi quebrada, ou detectarem que foram 21.

interceptados, os criminosos indubitavelmente evitariam a interceptação, como os 

especialistas esclareceram na audiência pública.  

 A grande maioria dos criminosos simplesmente migraria para um dos vários outros 22.

serviços de mensageria totalmente criptografados. Os criminosos poderiam também tirar 

vantagem de um sistema de criptografia quebrada fabricando ou manipulando mensagens 

para enganar ou comprometer as investigações policiais. 

 Assim, obrigar o WhatsApp a enfraquecer seu sistema de criptografia para permitir a 23.

interceptação não seria uma medida adequada, pois não ajudaria significativamente nos 

esforços da polícia, dada a facilidade com a qual os criminosos detectariam e evitariam a 

interceptação.  

 Conforme será esclarecido na Subseção B da Seção VI, para satisfazer o requisito 24.

da necessidade, a ordem judicial deve ser a menos onerosa possível para ser capaz de 

auxiliar significativamente as investigações criminais. Porém, a ordem judicial obrigando o 

WhatsApp a enfraquecer seu sistema de criptografia claramente não seria a medida menos 

onerosa, como muitos especialistas esclareceram na audiência pública. 

 De fato, há diversas alternativas menos onerosas e mais eficazes para atingir os 25.

objetivos das investigações policiais. Como observado pelo Desembargador Raimundo 
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Nonato da Costa Alencar, “[o]s organismos policiais dispõem de diversos outros meios de 

investigação, não se mostrando plausível que toda uma investigação passe a depender de 

informações de natureza telemática”5. Esses meios de investigação incluem: (i) busca e 

apreensão de smartphones e computadores para acessar o conteúdo decriptado armazenado 

de comunicações; (ii) uso de agentes infiltrados e outros informantes; (iii) entrevistas, 

interrogatórios e depoimentos; (iv) delações premiadas; (v) ordens preventivas de detenção 

e custódia; (vi) ordens de prisão; (vii) instalação de spywares em aparelhos celulares; e (ix) 

obtenção de acesso às informações armazenadas pelos usuários em provedores de 

armazenamento na nuvem. 

 Além disso, diversos especialistas explicaram na audiência pública que os metadados 26.

das comunicações contêm informações valiosas para as investigações criminais e não exigem 

o enfraquecimento da criptografia ponta-a-ponta. Como um dos especialistas, Marcos 

Simplício6, afirmou com relação aos metadados: “Com um pouco de inteligência você 

consegue, sim, extrair informações interessantes e descobrir que alguém está cometendo 

algum crime dentro do cenário com criptografia forte ponta-a-ponta sem qualquer tipo de 

porta dos fundos. E isso, sim, é um benefício real para a Justiça, usar esse tipo de dados”.  

 Essas técnicas alternativas já foram comprovadas como eficazes em muitas 27.

investigações criminais, representando um ônus muito menor aos direitos de usuários do que 

ocorreria se o WhatsApp fosse obrigado a enfraquecer seu sistema de criptografia.  

 Finalmente, a Lei de Interceptação Telefônica determina que a interceptação é 28.

medida a ser usada como último recurso (ultima ratio) nas investigações criminais (artigo 2º, 

II). Seria especialmente inapropriado obrigar o WhatsApp a alterar e enfraquecer todo seu 

serviço para implementar uma medida de último recurso quando há inúmeras alternativas 

eficazes.  

 Conforme será explicado na Subseção C da Seção VI, o requisito da 29.

proporcionalidade em sentido estrito (stricto sensu) impede a prolação de ordem judicial 

que, para atingir seu objetivo (neste caso, auxiliar a investigação criminal), prejudique 

                                       
5  TJPI. MS nº 2015.0001.001592-4, Rel. Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar, j. 9.6.2016. 
6  Professor da Escola Politécnica de São Paulo (USP), no departamento de Engenharia da Computação. 
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direitos igualmente ou mais importantes. Como discutido na audiência pública, obrigar o 

WhatsApp a enfraquecer seu sistema de criptografia sacrificaria inúmeros direitos 

fundamentais de usuários do WhatsApp, agências governamentais, empresas, e a indústria 

de tecnologia no Brasil, assim como direitos do próprio WhatsApp.  

 Mais especificamente, obrigar o WhatsApp a enfraquecer seu sistema de criptografia 30.

violaria: 

• Os direitos de mais de 120 milhões de cidadãos brasileiros amparados pela 

Constituição Federal e pelo Marco Civil, conforme observado acima. 

• A garantia dos usuários do WhatsApp, da indústria de tecnologia em todo o Brasil 

e do próprio WhatsApp de que “é livre a expressão de atividade intelectual, 

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

(art. 5º, IX da Constituição Federal). 

• O dever positivo do Estado de promover e estimular o desenvolvimento científico, 

a pesquisa, a tecnologia e a inovação (art. 218 da Constituição Federal). 

• Os direitos do WhatsApp amparados pela Constituição Federal e pelo Marco Civil, 

incluindo a livre iniciativa e a livre concorrência, que garantem o seu direito de 

projetar e operar seu próprio serviço, e impedem que o WhatsApp esteja em 

uma posição de desvantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. 

• Os direitos dos órgãos governamentais e empresas que adotaram o WhatsApp 

com frequência cada vez maior para realizar uma ampla variedade de funções 

governamentais e comerciais baseadas, em parte, na segurança do serviço do 

WhatsApp. 

 Em resumo, considerando que todos os três requisitos da proporcionalidade devem 31.

ser satisfeitos para que uma intervenção governamental seja constitucionalmente aceita, 

nenhum dos requisitos foi cumprido no caso. Consequentemente, não seria razoável que o 

Judiciário obrigasse o WhatsApp a alterar e enfraquecer seu sistema de criptografia.  
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 Finalmente, conforme será esclarecido na Seção VII, embora o Judiciário tenha 32.

poder discricionário para impor medidas que obriguem o cumprimento de suas ordens, tal 

faculdade (seja sob o artigo 139 do novo Código de Processo Civil ou qualquer outra lei) não 

pode ser exercida de forma que viole direitos fundamentais. No caso em tela, obrigar o 

WhatsApp a alterar e enfraquecer seu sistema de criptografia para cumprir ordens de 

interceptação violaria diversos direitos constitucionais.  

II. O WHATSAPP NÃO CONSEGUE CUMPRIR ORDENS DE INTERCEPTAÇÃO EM 

SEU SISTEMA DE CRIPTOGRAFIA ATUAL. PARA FAZÊ-LO, O WHATSAPP 

TERIA QUE INTRODUZIR UMA VULNERABILIDADE DO TIPO “BACKDOOR” E 

ENFRAQUECER SEU SISTEMA DE CRIPTOGRAFIA 

 As mensagens entre usuários do WhatsApp são protegidas por um sistema de 33.

criptografia ponta-a-ponta para que terceiros e o próprio WhatsApp não possam lê-las7. 

Consequentemente, o WhatsApp não pode cumprir ordens de interceptação em seu sistema 

de criptografia atual, conforme explicado na audiência pública pelo engenheiro de sistemas 

Fabio Maia8:  

“Dado que o WhatsApp utiliza por padrão essa criptografia ponta a ponta, né, 

nós temos a segunda pergunta... se é possível interceptar com a criptografia 

ativada. E a resposta, meus amigos, a resposta curta é: não, não é possível. 

Por quê? Porque como já foi dito antes, o WhatsApp não tem acesso, né, os 

servidores não têm acesso às chaves para a decriptação [...]. Não existe 

nenhum método de conhecimento público que possibilite você ter acesso ao 

conteúdo claro das mensagens sem estar de posse da chave de decriptação 

em um tempo razoável [...]. Então, o sistema hoje, ele não tem essa 

funcionalidade”. 

 Para que pudesse cumprir as ordens de interceptação, o WhatsApp teria de ser capaz 34.

de ler o conteúdo decriptado das mensagens dos usuários, o que exigiria que o WhatsApp 

alterasse seu sistema de criptografia, introduzindo uma vulnerabilidade em seu sistema. 

                                       
7  Vide petição n. 2586/2017 para detalhes relativos ao sistema de criptografia do WhatsApp e por quê ninguém 

além do destinatário da mensagem pode ler o conteúdo criptografado da mensagem. 
8  Engenheiro de Sistemas do Instituto César (Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação). 
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Durante a audiência púbica, diversos termos – backdoor, chave-mestra ou chave dourada, 

man-in-the-middle, espelhamento, etc. – foram usados para descrever as alternativas de 

enfraquecimento da criptografia que poderiam permitir a interceptação do conteúdo de 

mensagens do WhatsApp. Conforme esclarecido por Fabio Maia durante a audiência pública, 

um backdoor é simplesmente um mecanismo que contorna o sistema de criptografia ponta-

a-ponta do WhatsApp:  

“Nós temos uma criptografia ponta-a-ponta implementada e o que está sendo 

pedido aqui, é que você tenha uma chave para ligar ou desligar esse sistema, 

ou seja, contornar esse sistema. Ou para espelhar isso. De todas as formas 

você está contornando o sistema de segurança. É o que nós popularmente 

chamamos de porta dos fundos ou backdoor”.  

 Uma “chave-mestra” ou “chave dourada” é um termo genérico usado para se referir a 35.

um mecanismo de backdoor capaz de decriptar qualquer mensagem de qualquer usuário. O 

principal aspecto desse mecanismo é que ele introduz uma vulnerabilidade no sistema, 

porque o remetente e o destinatário da mensagem não serão mais os únicos capazes de ler 

o conteúdo da mensagem.  

 A técnica man-in-the-middle discutida na audiência pública é também baseada na 36.

alteração da forma como o WhatsApp gerencia as chaves. Essa técnica envolveria a troca 

das chaves públicas dos usuários, de forma que o WhatsApp pudesse secretamente se 

inserir no meio de um fluxo de comunicação fingindo ser o destinatário pretendido da 

mensagem. Durante a audiência pública, o Professor Marcos Simplício explicou esta técnica e 

o porquê de ela ser classificada como “backdoor”: 

“Normalmente quando ‘a’ recebe o cadeado azul, ele sabe: não, é o cadeado 

de 'b'. A ideia do ataque de man-in-the-middle, é o WhatsApp trocar o 

cadeado. Ele entrega o cadeado verde, que não é de fato o cadeado do 

usuário 'b', é um cadeado que foi gerado pelo WhatsApp para o qual ele sabe 

a chave correspondente para abrir o cadeado, e a partir desse momento, 

então é a execução do ataque de man-in-the-middle, o usuário ‘a’ consegue 

mandar uma mensagem erroneamente achando que ela está criptografada de 

forma que só 'b' consegue abrir e, na realidade, o WhatsApp consegue abrir, 
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repassar para órgãos responsáveis, e depois recifrar e enviar para o 'b', para o 

'b' não perceba que tenha algo estranho dentro da comunicação. Então, 

tecnicamente não é impossível fazer isso. O problema todo de fazer isso é 

que, necessariamente, isso significa que você está introduzindo uma 

vulnerabilidade no protocolo. Você está colocando uma porta dos fundos ali 

dentro”. 

 Independentemente do mecanismo proposto para interceptar mensagens de usuários 37.

do WhatsApp, ele introduziria uma vulnerabilidade no sistema de criptografia do WhatsApp, 

pela qual o sistema restaria enfraquecido. Isso foi explicado pelo Prof. Diego Aranha9 na 

audiência pública:  

“Essa sugestão [de criar uma maneira para enfraquecer o sistema de 

criptografia] surge sobre vários nomes, chave dourada, porta da frente, porta 

do lado, mas a ideia comum a todas essas sugestões é exatamente inserir 

uma falha intencional no protocolo que não cumpre nenhum objetivo de 

segurança para as partes comunicantes e necessariamente torna sistemas e 

procedimentos mais complexos, criando mais vulnerabilidades”.  

 Como explicado durante a audiência pública, não há meio-termo que possa garantir 38.

aos usuários do WhatsApp os benefícios de um sistema totalmente criptografado ao mesmo 

tempo em que permita que o WhatsApp leia o conteúdo das mensagens dos usuários para 

cumprir ordens de interceptação:  

Diego Aranha: “Então, esse meio termo mítico que tem sido citado hoje, que 

as autoridades são a favor de encriptação, mas precisa haver uma certa 

harmonização com o poder de investigação, ele implica necessariamente em 

ter sistemas menos seguros. Ele é um meio termo mítico. Ele é abstrato. A 

escolha que se faz nessa direção é introduzir falhas de projeto em protocolos 

criptográficos, tornando os sistemas menos seguros”. 

                                       
9  Professor do Instituto de Computação da Unicamp, com foco na área de criptografia. 
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Nelson Posse Lago10: “Se alguém descobre uma falha [no sistema de 

criptografia], ela é rapidamente tornada pública para todo mundo. Então 

assim, se uma falha dessas aparece, é questão de uma semana, qualquer um 

tem acesso a um programa para ir lá e vigiar o que está sendo conversado 

pelo seu vizinho. É um problema, seria muito bacana se a gente pudesse 

encontrar esse meio-termo, mas a gente não tem propriamente”. 

 Conforme o Ministro Velloso explica em seu parecer anexo, “é praticamente 39.

impossível a criação de um sistema de depósito de chaves criptográficas sem comprometer a 

segurança de toda a coletividade contra a ação de hackers, espiões industriais ou outros 

atores com propósitos escusos” 11. Essa realidade foi lembrada pelo Sr. Brian Acton durante a 

audiência pública: “na segurança digital, os dados ou são seguros de todo mundo ou 

seguros de ninguém. Qualquer ferramenta que nos permitisse ter acesso às mensagens das 

pessoas poderia ser voltada contra os nossos usuários por partes hostis como criminosos e 

hackers”.  

III. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA EXPRESSAMENTE AUTORIZA E INCENTIVA A 

CRIPTOGRAFIA E NÃO HÁ LEI QUE EXIJA QUE O WHATSAPP ENFRAQUEÇA 

SEU SISTEMA DE CRIPTOGRAFIA PARA CUMPRIR ORDENS DE 

INTERCEPTAÇÃO 

A. A Criptografia é Autorizada e Incentivada pelo Decreto nº 8.771/2016 

 O Decreto nº 8.771/2016 regulamenta o Marco Civil estabelecendo as diretrizes que 40.

os provedores de aplicações devem observar ao processar e armazenar "dados pessoais e 

comunicações privadas" (art. 13, caput, do Decreto nº 8.771/2016). O Decreto prevê que, à 

luz da proteção do Marco Civil contra a divulgação a terceiros de dados pessoais dos 

usuários (art. 7º, VII, do Marco Civil), "os provedores de conexão e aplicações devem reter a 

menor quantidade possível de dados pessoais, comunicações privadas e registros de 

conexão e acesso a aplicações”, e que os dados deverão ser excluídos “tão logo atingida a 

                                       
10 Membro do Instituto de Matemática e Estatísticas da USP. 
11 Parecer Carlos Velloso, seção V. 25. 
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finalidade de seu uso” ou “se encerrado o prazo determinado por obrigação legal” (art. 13, 

§2º, I e II, do Decreto nº 8.771/2016).  

 Além disso, o Decreto exige controles rigorosos do acesso a quaisquer comunicações 41.

privadas e dados pessoais, e ele não só autoriza como, na realidade, incentiva a 

criptografia: 

“Art. 13.  Os provedores de conexão e de aplicações devem, na guarda, 

armazenamento e tratamento de dados pessoais e comunicações privadas, 

observar as seguintes diretrizes sobre padrões de segurança: [...] 

IV – o uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas 

que garantam a inviolabilidade dos dados, como encriptação ou 

medidas de proteção equivalentes” (grifo nosso). 

 Como o ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário da Silva Velloso, 42.

explica em seu parecer: 

“A adoção de técnicas que garantam a inviolabilidade dos dados não constitui 

mera faculdade. Os provedores de conexão e aplicação estão obrigados, pelo 

Decreto 8.771/2016, a adotar soluções que preservem o sigilo e a 

inviolabilidade das comunicações, ficando expressamente autorizado o uso da 

encriptação, também empregada pelo WhatsApp”12. 

 Assim, o Ministro Velloso conclui que o WhatsApp não pode ser obrigado a alterar seu 43.

serviço para cumprir ordens de interceptação: 

“Não há norma legal que imponha ao WhatsApp a obrigação de criar 

mecanismos que permitam a decriptação das comunicações dos seus 

usuários. Tal obrigação, aliás, seria incompatível com o disposto no artigo 13, 

IV, do Decreto 8.771, de 2016, que impõe o uso de técnicas, pelos provedores 

de conexão e aplicação, garantidoras da “inviolabilidade dos dados”, e 

também autoriza e incentiva o uso de técnicas criptográficas. Qualquer 

                                       
12  Parecer Carlos Velloso, seção II.6. 
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exigência em sentido contrário seria discrepante da garantia constitucional da 

reserva legal que estabelece que ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei’ (CF, art. 5º, II). Aliás, a legislação 

que viesse coibir a criptografia ponta-a-ponta ofenderia o direito constitucional 

à privacidade e ao sigilo das comunicações (CF, art. 5º, X e XII)”13. 

 Assim, o Decreto não só autoriza, mas encoraja expressamente o uso da criptografia 44.

para cumprir o comando do Marco Civil de proteger os direitos fundamentais dos usuários, 

como liberdade de expressão, privacidade e inviolabilidade do sigilo das comunicações dos 

usuários.  

B. A Lei Brasileira não Exige que o WhatsApp Altere e Enfraqueça seu Sistema 

de Criptografia para Cumprir Ordens de Interceptação 

 Em consonância com o Decreto 8.771/2016, nenhuma lei brasileira – incluindo a Lei 45.

de Interceptação Telefônica e o Marco Civil – exige que o WhatsApp altere e enfraqueça seu 

sistema de criptografia para cumprir as ordens de interceptação.  

1. A Lei de Interceptação Telefônica 

 A Lei de Interceptação Telefônica (Lei nº 9.296/1996) dispõe que: 46.

“Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, 

para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, 

observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da 

ação principal, sob segredo de justiça. 

Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de 

comunicações em sistemas de informática e telemática”. 

 A Lei de Interceptação Telefônica não pode ser usada como fundamento pelo 47.

Judiciário para a imposição de sanções ao WhatsApp pelo descumprimento de ordens de 

interceptação por três razões. Primeiro, porque embora o parágrafo único pretenda 

                                       
13  Parecer Carlos Velloso, seção IX.1. (a). 
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estender a aplicabilidade da Lei ao “fluxo de comunicações em sistemas de informática e 

telemática”, em nenhum momento a Lei estabelece os procedimentos ou a forma pela qual 

se daria a “interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e 

telemática”. Pelo contrário, a Lei apenas especifica que as autoridades policiais poderão 

conduzir os procedimentos de interceptação, sendo possível solicitar auxílio às 

concessionárias de serviço público para a implementação da interceptação, o que não é 

o caso do WhatsApp (arts. 6 e 7). A Lei de Interceptação Telefônica, portanto, não 

estabeleceu qual seria o procedimento para interceptação diante de comunicações 

criptografadas. Em vista disso, o Ministro Velloso concluiu que a Lei “não é dotada de 

densidade normativa suficiente para regular as peculiaridades inerentes às comunicações 

criptografadas e nem mesmo de prever o modo e a forma em que a quebra da criptografia 

deveria ser implementada”14. 

 Segundo, é questionável se a Lei de Interceptação Telefônica sequer se aplica ao 48.

serviço do WhatsApp. Embora a Lei de Interceptação Telefônica determine que suas 

disposições se aplicam ao "fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática", 

a Lei deve obedecer e ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal. Neste 

caso, o inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal garante que “é inviolável o sigilo da 

correspondência e das comunicações”, exceto para "comunicações telefônicas"15 – um 

serviço que o WhatsApp não fornece.  

 O entendimento segundo o qual o inciso XII do art. 5º da Constituição Federal limita 49.

a inviolabilidade do sigilo das comunicações somente para "comunicações telefônicas" é 

amparado (a) pela linguagem clara do inciso XII, que limita a exceção ao "último caso" (ou 

seja, o último item na lista: "comunicações telefônicas"); (b) pelo consolidado princípio 

hermenêutico de que a exceção a uma garantia fundamental (aqui, a garantia de que “é 

inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações”) deve ser interpretada 

restritivamente; e (c) por doutrinadores que concluíram que a expressão "no último caso" 

limita a exceção ao sigilo das comunicações para "comunicações telefônicas" e, portanto, 

                                       
14  Parecer Carlos Velloso, seção IX (b). 
15 “XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”. 
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limita16 o alcance da Lei de Interceptação Telefônica. A constitucionalidade do artigo 1º, 

parágrafo único, da Lei de Interceptação Telefônica foi contestada, e está pendente de 

decisão17.  

 Mas mesmo que a Lei de Interceptação Telefônica permita quebrar o sigilo da 50.

comunicação aplicável aos dados sem violar a Constituição Federal, a Lei não indica, nem 

sugere, que uma empresa privada, como o WhatsApp, possa ser obrigada a reformular seu 

serviço para tornar possível a interceptação. Se o Legislativo tivesse essa intenção, teria 

redigido a Lei de Interceptação Telefônica para indicar claramente isso. Não o fez. De fato, a 

Lei foi elaborada há vinte anos, quando a criptografia ponta-a-ponta não existia em relação a 

comunicações que poderiam ser interceptadas, como é o caso de aplicativos de mensagens. 

Consequentemente, a Lei de Interceptação Telefônica não exige que o WhatsApp redesenhe 

seu sistema de criptografia para cumprir as ordens de interceptação. 

 Nesse sentido, o Ministro Velloso conclui que a Lei de Interceptação Telefônica não se 51.

aplica ao serviço prestado pelo WhatsApp e que, portanto, o WhatsApp não é obrigado a 

fornecer o conteúdo decriptado das mensagens às autoridades: 

“A Lei 9.296, de 1996, não contém, em relação aos provedores de conexão e 

aplicação, que adotam técnicas criptográficas, o nível de detalhamento 

necessário à concretização do comando positivado no artigo 5º, XII, da 

Constituição, razão por que não pode ser invocada como fundamento de 

ordem judicial determinante de interceptação de comunicações trocadas pelos 

                                       
16 José Henrique Barbosa Moreira Lima Neto sobre a seção XII: “nos itens a, b e c a vedação é absoluta, ou 

seja, é terminantemente proibido devassar correspondência, comunicações telegráficas e dados. No que 
tange às comunicações telefônicas, a vedação é relativa, ou seja, em determinadas hipóteses, reguladas em 
lei, é possível a sua violação” - LIMA NETO, José Henrique Barbosa Moreira. Da inviolabilidade de dados: 
inconstitucionalidade da Lei 9.296/96 (Lei de Interceptação das Comunicações Telefônicas). In: Revista de 
Direito Constitucional e Internacional, v. 23, abril/1998. 

     Vicente Greco Filho: “Nossa interpretação é no sentido de que ‘no último caso’ refere-se apenas às 
comunicações telefônicas, pelas seguintes razões: Se a Constituição quisesse dar a entender que as situações 
são apenas duas, e quisesse que a interceptação fosse possível nas comunicações telegráficas, de dados e 
das comunicações telefônicas, a ressalva estaria redigida não como ‘no último caso’, mas como ‘no segundo 
caso’. Ademais, segundo os dicionários, último significa derradeiro, o que encerra, e não, usualmente, o 
segundo. Por outro lado, a garantia constitucional do sigilo é a regra e a interceptação a exceção, de forma 
que a interpretação deve ser restritiva quanto a esta (exceptiora non sunt amplianda)” -  GRECO FILHO, 
Vicente. Interceptação telefônica: considerações sobre a Lei n. 9.296, de 24 de julho de 1996. São Paulo: 
Saraiva, 1996, pp. 11/12. 

17  STF, ADI nº 4112, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
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usuários do aplicativo WhatsApp, que não é o mesmo que “comunicações 

telefônicas”. A Lei 9.296, de 1996, editada, portanto, há mais de vinte anos, 

não é dotada de densidade suficiente para regular as peculiaridades inerentes 

às comunicações criptografadas e nem mesmo de prever o modo e a forma 

em que a quebra da criptografia deveria ser processada. Certo é que as 

comunicações transmitidas através do WhatsApp, protegidas pela criptografia 

ponta-a-ponta, permitida e incentivada pela legislação brasileira, não se 

incluem no âmbito de abrangência da Lei de Interceptações [...]”18. 

 Terceiro, ainda que a Lei de Interceptação Telefônica tivesse densidade normativa 52.

suficiente para regular a interceptação das mensagens dos usuários do WhatsApp e ainda 

que essa interceptação não violasse o princípio constitucional de sigilo das comunicações, 

nada na Lei exige que o WhatsApp altere seu sistema de criptografia para viabilizar a leitura 

das mensagens dos usuários pelo WhatsApp ou pelas autoridades. Portanto, a Lei de 

Interceptação Telefônica não pode servir de base para a imposição de penalidades ao 

WhatsApp pelo não cumprimento de ordens de interceptação. 

2. O Marco Civil 

 Tal como acontece com a Lei de Interceptação Telefônica, nada no Marco Civil exige 53.

que o WhatsApp enfraqueça seu sistema de criptografia para cumprir as ordens de 

interceptação. Pelo contrário, como mencionado acima, o Decreto nº 8.771/2016, que 

regulamenta o Marco Civil, na realidade autoriza e incentiva a criptografia. 

 O Marco Civil tem como foco principal a proteção da privacidade do usuário – um 54.

objetivo promovido, e não impedido, pela criptografia. O Marco Civil procura garantir que 

qualquer medida que autorize as autoridades a obterem acesso ao conteúdo das 

comunicações privadas obedeça às suas normas de proteção da privacidade. 

 O Marco Civil tampouco obriga provedores de aplicação de Internet, como o 55.

WhatsApp, a acessarem o conteúdo decriptado das comunicações dos usuários. Em vez 

disso, o Marco Civil exige que os provedores de aplicação de Internet apenas deverão 

                                       
18  Parecer Carlos Velloso, seção IX (b). 
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"manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente 

controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses" (art. 15), uma obrigação que o 

WhatsApp cumpre. Como o professor Ronaldo Lemos19 explicou na audiência pública, ao 

promulgar o Marco Civil, "o legislador, ele teve que optar entre duas questões: o acesso aos 

conteúdos das mensagens ou o acesso aos metadados [...]. No Marco Civil o legislador 

optou por não tocar o conteúdo das mensagens, mas entregar para as autoridades um farto 

e vastíssimo material de metadados". 

 Em resumo, nada no Marco Civil impõe ao WhatsApp a obrigação de reter ou 56.

interceptar o conteúdo das comunicações dos usuários, nem requer que um provedor de 

aplicação de Internet como o WhatsApp altere seu serviço para fazê-lo. 

IV. OBRIGAR O WHATSAPP A ALTERAR SEU SISTEMA DE CRIPTOGRAFIA 

VIOLARIA OS DIREITOS DOS CIDADÃOS BRASILEIROS GARANTIDOS PELA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELO MARCO CIVIL 

 Como explicado acima, o sistema de criptografia ponta-a-ponta do WhatsApp é não 57.

somente permitido, mas também estimulado pela legislação brasileira de acesso à Internet. 

Na atual “era da informação”, em que os direitos de liberdade de expressão dos cidadãos 

são amplamente exercidos por meio da Internet, a criptografia ponta-a-ponta é um meio 

importante de proteção dos direitos mais fundamentais dos cidadãos brasileiros, previstos 

tanto na Constituição Federal, quanto no Marco Civil.  

A. O Sistema de Criptografia do WhatsApp Protege as Garantias à Liberdade 

de Expressão, Liberdade de Comunicação, Dignidade da Pessoa Humana, 

Privacidade, Intimidade e Sigilo Previstas na Constituição Federal 

 A liberdade de expressão é protegida pelos artigos 5º, IV, e 220 da Constituição 58.

Federal, o que eleva a liberdade de pensamento e de sua manifestação ao nível de garantia 

fundamental. A liberdade de expressão é “um relevante aspecto da autonomia do indivíduo, 

concebida [...] como o centro da dignidade da pessoa humana [...]. Não pode haver dúvida 

de que a liberdade de expressão é crucial para a participação do cidadão no processo 

                                       
19  Professor de Informática da UFRJ e Diretor do ITS-RJ (Instituto de Tecnologia em Sociedade). 
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democrático”20. Conforme afirmou a Ministra Carmen Lúcia, “a maior liberdade que se pode 

ter é a de expressão”21.  

 O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a liberdade de expressão é tão 59.

importante que é considerada direito fundamental “preferencial” quando confrontada com os 

direitos fundamentais concorrentes:  

“É forçoso reconhecer a prevalência da liberdade de expressão quando em 

confronto com outros direitos fundamentais, raciocínio que encontra diversos 

e cumulativos fundamentos [...]. A liberdade de expressão é uma garantia 

preferencial em razão da estreita relação com outros princípios e valores 

fundantes, como a democracia, a dignidade da pessoa humana, a 

igualdade”22. 

 “Quando se tem um conflito possível entre a liberdade e sua restrição, deve-se 60.

defender a liberdade [...]”23. Assim, não é surpresa que o direito à liberdade de expressão 

seja um direito humano fundamental reconhecido internacionalmente, conforme declarado 

em diversas leis e tratados internacionais24.  

 O direito à liberdade de expressão está intimamente ligado ao direito fundamental de 61.

liberdade de comunicação, previsto no inciso IX do artigo 5o, e no artigo 220 da 

Constituição Federal. Esse direito protege os direitos dos cidadãos de se comunicarem 

livremente utilizando a forma ou método que escolherem, independentemente de censura ou 

permissão25. A capacidade de exercer plenamente a liberdade de comunicação pode ser 

atingida não só pela proteção do ato de se comunicar – o qual os cidadãos podem exercer 

escolhendo seus meios de comunicação sem qualquer intervenção do Estado –, mas também 

                                       
20 STF. Voto do Min. Luiz Fux na ADPF nº 187/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15.6.2011. 
21  STF. Voto da Min. Carmen Lúcia na ADPF nº 187/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15.6.2011. 
22  STF. RE nº 685.493, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 20.11.2014. 
23 STF. Voto do Min. Menezes Direito na ADPF nº 130, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 30.4.2009. 
24 Vide, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 19: “Todo indivíduo tem direito à 

liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de 
procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de 
expressão”. 

25 “[...] logo, a obrigação correlata ao direito de liberdade de expressão que mais comumente invocamos é a 
proibição da censura, como está expresso em no [sic] artigo 5º, IX de nossa Constituição. É por seu 
intermédio que se busca inibir o Estado e mesmo os meios de comunicação de privar um indivíduo ou grupo 
de livremente manifestar as suas opiniões” – Parecer do Prof. Oscar Vilhena, p. 17. 
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pela proteção adequada da infraestrutura que permite que tal comunicação ocorra. 

Conforme explicado pelo Ministro Celso de Mello, a liberdade de comunicação significa que 

“[...] o Estado não pode dispor de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre os 

modos de manifestação.”26.  

 A liberdade de comunicação abrange não apenas os meios de comunicação mais 62.

antigos, mas também as comunicações transmitidas através de redes e as aplicações, como 

o WhatsApp, que as utilizam:  

Oscar Vilhena Vieira: “Se no passado a liberdade de comunicação tinha como 

foco de preocupação fundamental que os meios de comunicação, como os 

jornais, rádios e televisões não fossem censurados ou fechados, no presente 

estágio de desenvolvimentos das tecnologias de informação o direito à 

liberdade de comunicação volta-se à proteção da própria rede, dos provedores 

e aplicativos que constituem a infraestrutura comunicacional pela qual cada 

indivíduo pode exercer o seu direito a comunicar-se livremente”27. 

 Por sua vez, as liberdades de expressão e de comunicação são essenciais para 63.

proteger a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), uma vez 

que a liberdade de expressão é um aspecto crítico de ser um ser racional e participante do 

processo democrático28. Nas palavras do Ministro Alexandre de Moraes, a dignidade da 

pessoa humana é um conceito de liberdade manifestado por meio da “autodeterminação 

consciente e responsável da própria vida”29. Como explicado por Valéria Silvia Cardin, "por 

                                       
26  STF. ADPF nº. 187/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15.06.2011. 
27 Parecer Oscar Vilhena já juntado aos autos, p. 21. 
28  Parecer Oscar Vilhena, pp. 13/14: “Há autores, por sua vez, que veem na liberdade de expressão e nos 

demais direitos a ela associados um bloco de direitos a ser protegido de maneira robusta não apenas pela sua 
relação à busca da verdade ou ao fortalecimento da democracia, mas sim como um valor intrínseco, inerente 
ao próprio conceito de pessoa como ser racional, que realiza a sua dignidade na medida em que se relaciona 
com os demais membros da comunidade, a quem ao mesmo tempo influencia e por eles é influenciado. Nesse 
sentido, deve-se dar uma proteção máxima à liberdade de expressão, pois ela seria constitutiva do que nos 
faz seres autônomos e emancipados”. 

29  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2014, p. 18.Parecer Oscar Vilhena, pp. 
13/1414: “Há autores, por sua vez, que veem na liberdade de expressão e nos demais direitos a ela 
associados um bloco de direitos a ser protegido de maneira robusta não apenas pela sua relação à busca da 
verdade ou ao fortalecimento da democracia, mas sim como um valor intrínseco, inerente ao próprio conceito 
de pessoa como ser racional, que realiza a sua dignidade na medida em que se relaciona com os demais 
membros da comunidade, a quem ao mesmo tempo influencia e por eles é influenciado. Nesse sentido, deve-
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ser a realização pessoal uma finalidade da liberdade de expressão, o exercício desse direito 

colabora com a constituição da personalidade humana – objeto central dos direitos da 

personalidade – bem como, com a concretização da dignidade"30.  

 A proteção das liberdades individuais é complementada pela proteção constitucional 64.

da intimidade e vida privada, conforme previsto no inciso X do artigo 5º da Constituição 

Federal31. Esse dispositivo estabelece “a proteção constitucional à vida privada, 

salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas”32.  

 Essa garantia destina-se a proteger contra a divulgação a terceiros as informações 65.

intimamente relacionadas com a vida privada de um indivíduo. Conforme descrito pelo 

Ministro Celso de Mello, o direito à privacidade é essencial para a liberdade individual:  

“[...] o direito à intimidade – que representa importante manifestação dos 

direitos da personalidade – qualifica-se como expressiva prerrogativa de 

ordem jurídica que consiste em reconhecer em favor da pessoa, a existência 

de um espaço indevassável destinado a protegê-la contra indevidas 

interferências de terceiros na esfera de sua vida privada. 

Daí a correta advertência feita por Carlos Alberto Di Franco, para quem ‘Um 

dos grandes desafios da sociedade moderna é a preservação do direito à 

intimidade. Nenhum homem pode ser considerado verdadeiramente livre, se 

não dispuser de garantia de inviolabilidade da esfera de privacidade que o 

cerca’”33.  

 Além disso, o artigo 5º, XII, da Constituição Federal estabelece que o sigilo das 66.

comunicações é inviolável:  

                                                                                                                        
se dar uma proteção máxima à liberdade de expressão, pois ela seria constitutiva do que nos faz seres 
autônomos e emancipados”. 

30  CARDIN, Valéria Silva Galdino; SANTOS, Andréia Coalhado Gallo Grego. Liberdade de Expressão Versus 
Dignidade da Pessoa Humana: Considerações Sobre o Discurso de Ódio Contra a Mulher na Internet e Seus 
Efeitos. Disponível em http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=e353194f3b7cd1b7, acessado em 8.7.2017. 

31  Constituição Federal, Artigo 5º, X: “[…] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (…) 

32  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, São Paulo: Atlas, 2014, p. 54. 
33  STF. HC 84.203 RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.10.2004. 



 

 

23 23 

“XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, 

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

investigação criminal ou instrução processual penal” (grifo nosso).  

 Essa proteção constitucional do sigilo das comunicações nos termos do artigo 5º, XII, 67.

complementa o direito constitucional à liberdade de expressão, protegendo as comunicações 

privadas da intrusão ou interferência de terceiros34.  

 Em resumo, os sistemas de criptografia, como o utilizado pelo WhatsApp, são um 68.

meio importante de proteger os direitos constitucionais à liberdade de expressão, liberdade 

de comunicação, dignidade humana, privacidade, intimidade e sigilo das comunicações.  

B. O Marco Civil Protege os Direitos Fundamentais dos Cidadãos Brasileiros no 

Contexto Específico do Uso da Internet 

1. Liberdades de expressão e de comunicação  

 Os direitos constitucionalmente garantidos à liberdade de expressão e comunicação 69.

são as bases do Marco Civil:  

(i) “A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito 

à liberdade de expressão [...]” (ar. 2º, caput); 

(ii) “A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: [...] 

garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de 

pensamento [...]” (art. 3º, I); e  

(iii) “A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas 

comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à 

internet” (art. 8º, caput).  

                                       
34  “O sigilo da correspondência alberga também o direito de expressão, o direito de comunicação, que é, 

outrossim, forma da liberdade de expressão do pensamento, como examinaremos a seu tempo. Mas, nele é 
que se encontra a proteção dos segredos pessoais, que se dizem apenas aos correspondentes. Aí é que, não 
raro, as pessoas expandem suas confissões íntimas na confiança de que se deu pura confidência” - SILVA, 
José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 207. 
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 A proteção desses direitos pelo Marco Civil reflete a intenção do legislador de sujeitar 70.

a interpretação e aplicação do Marco Civil a um sistema de princípios abrangente que visa a 

proteger os direitos fundamentais dos usuários. Isso foi reconhecido expressamente pelo 

Ministro Ricardo Lewandowski em decisão monocrática sobre o pedido cautelar formulado 

nesta ADPF contra ordem que bloqueava o serviço do WhatsApp:  

“Em seu art. 3º, I, o citado diploma [Marco Civil] dispõe que o uso da 

internet no País tem como um dos princípios a ‘garantia da liberdade 

de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos 

termos da Constituição Federal’. Além disso, há expressa 

preocupação com ‘a preservação da estabilidade, segurança e 

funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis 

com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas 

práticas’ (art. 3º, V)”35.  

 O sistema de criptografia do WhatsApp, portanto, garante a efetivação destes 71.

princípios constitucionais no contexto específico de uso da Internet no Brasil, conferindo a 

segurança necessária para que os cidadãos possam expressar seus pensamentos e 

comunicar-se on-line sem qualquer receio de censura, controle ou retaliação.  

2. Privacidade e proteção de dados pessoais do usuário 

 O Marco Civil também garante aos usuários o direito fundamental à privacidade (arts. 72.

3º, II, e 8º, caput), bem como a proteção de seus dados pessoais (art. 3º, III), que não 

podem ser divulgados a terceiros sem seu consentimento livre, expresso e informado (art. 

7º, VII). A proteção à privacidade se estende à coleta, armazenamento, guarda e tratamento 

de dados pessoais, conteúdo de comunicações privadas e registros de conexão e de acesso a 

aplicações de Internet (arts. 10 e 11). 

                                       
35  STF. ADPF 403, decisão proferida pelo Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 19.7.2017. 
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3. Inviolabilidade da intimidade e da vida privada 

 Outro direito fundamental garantido aos usuários pelo Marco Civil é a "inviolabilidade 73.

da intimidade e da vida privada" (art. 7º, I). Isso consubstancia a garantia constitucional 

prevista no artigo 5º, X, da Constituição Federal ao uso da Internet. Esse dispositivo protege 

a privacidade dos usuários contra a intervenção de terceiros e a divulgação indevida de 

dados pessoais.  

 Em resumo, o sistema de criptografia do WhatsApp serve para proteger os direitos 74.

fundamentais dos cidadãos brasileiros – incluindo a liberdade de expressão e a liberdade de 

comunicação, a privacidade, o sigilo dos dados pessoais e a intimidade – garantidos aos 

usuários pelo Marco Civil no contexto específico do uso da Internet.  

C. Obrigar o WhatsApp a Inserir um Backdoor Violaria os Direitos de seus 

Usuários Garantidos pela Constituição Federal e pelo Marco Civil 

 Obrigar o WhatsApp a inserir um backdoor (man-in-the-middle, etc.) violaria os 75.

direitos constitucionais e infraconstitucionais (descritos acima) de todos os cidadãos 

brasileiros que usam o WhatsApp, bem como das empresas e órgãos governamentais no 

Brasil, cujas comunicações privadas estariam sujeitas a interferência e exploração por 

terceiros.  

1. Obrigar o WhatsApp a enfraquecer seu sistema de criptografia inibiria a 

liberdade de expressão dos cidadãos  

 Durante a audiência pública, os especialistas em criptografia reconheceram que a 76.

segurança fornecida por sistemas de criptografia forte, como o sistema do WhatsApp, 

garante a privacidade e a segurança necessárias para incentivar a livre expressão de ideias 

entre pessoas na mídia digital.  

 Não existe maneira melhor de desencorajar as pessoas a expressarem livremente 77.

suas ideias do que criar um risco contínuo de que suas comunicações sejam interceptadas 

ou hackeadas, prejudicando, dessa forma, sua confiança na segurança do sistema. A 

incerteza sobre possíveis violações ao sigilo da comunicação teria efeito inibidor sobre a 

disposição das pessoas de expressarem seus pensamentos livremente, em violação às 
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proteções constitucionais da liberdade de expressão. Na audiência pública, Juliano Souza de 

Albuquerque Maranhão36 destacou como forçar o WhatsApp a inserir um backdoor 

prejudicaria a confiança na segurança do serviço, desencorajando a liberdade de expressão 

dos usuários:  

“É importante levar em consideração o que se protege com o sigilo das 

comunicações. O que se protege não é propriamente o dado ou a 

comunicação, mas uma liberdade de agir. A confiança no sistema de 

comunicação que permite ao usuário não se sentir constrangido e não passar 

a controlar aquilo que diz ou que mensagem envia. Então, o que se protege, 

de uma certa forma, é esse exercício da liberdade de pensamento, de tal 

forma que o fundamento é também, é não só o sigilo ou a privacidade, mas a 

liberdade de expressão. É não controlar aquilo que vai dizer [...]”.  

 Essa opinião foi reiterada por Ronaldo Lemos, que explicou na audiência pública que 78.

a criptografia promove a confiança dos usuários na comunicação e que a inserção de um 

backdoor prejudicaria a disposição dos usuários de se comunicar:  

“[...] a criptografia, ela é essencial para promover direitos que são chave de 

abóbada do estado democrático de direito. Dentre eles: a comunicação entre 

jornalistas e fonte; o sigilo entre cliente e advogado; médico e paciente. Eu 

pergunto até aos senhores: quantas comunicações do próprio Supremo 

Tribunal Federal não são sigilosas? Como garantir as comunicações dos 

senhores Ministros e Ministras, com os seus assessores sem poder contar com 

a criptografia? Estarão os senhores também dispostos a assumir um ambiente 

de comunicação em que prevalece essa chamada era de ouro da vigilância, 

onde todas as comunicações são sempre capazes de serem interceptadas, não 

somente enquanto ocorrem, mas também dias, meses, anos após terem 

ocorrido? Eu acredito que não”.  

 Em suma, obrigar o WhatsApp a mudar seu sistema de criptografia para permitir que 79.

o WhatsApp ou autoridades leiam o conteúdo das mensagens dos usuários enfraqueceria a 

                                       
36   Pós Doutorando em Direito pela Universidade de Utrecht, Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. 
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segurança do sistema de comunicação, teria um efeito inibidor na disposição dos usuários de 

se comunicarem e expressarem ideias, e, dessa forma, violaria o direito constitucional dos 

usuários à liberdade de expressão.  

2. Forçar o WhatsApp a enfraquecer seu sistema de criptografia violaria 

os direitos dos usuários à liberdade de comunicação 

 O enfraquecimento do sistema de criptografia do WhatsApp inevitavelmente 80.

desencorajaria os usuários do WhatsApp a usarem seu serviço de comunicação on-line 

preferido, fazendo com que eles migrassem para outros serviços que acreditem ser mais 

seguros.  

 Thiago Guimarães Moraes37 explicou na audiência pública que a inserção de um 81.

backdoor causaria desconfiança entre os usuários, que migrariam para serviços de 

mensageria mais seguros: “Nós falamos hoje de uma sociedade que cada vez mais se 

preocupa com o resguardo de seus dados e ao se implementar o backdoor, se a gente 

suspeita de existir porta dos fundos em um aplicativo, gera desconfiança do consumidor e 

faz com que ele busque alternativas em que aquele espaço seja considerado mais seguro”.  

 Do mesmo modo, o professor Nelson Posse Lago explicou que "no momento que o 82.

pessoal mais técnico fala [...]: ‘Olha, o WhatsApp tem problema de criptografia’ e começar a 

haver uma migração puxada para outra ferramenta, todo mundo vai. Não é uma decisão só 

do único criminoso que tem a noção do problema da privacidade, não. Se isso se tornar em 

um movimento social, todo mundo vai”.  

 Enfraquecer o sistema de criptografia do WhatsApp desencorajaria os potenciais 83.

novos usuários a usarem o que seria seu serviço de mensagens de preferência e encorajaria 

os usuários existentes a abandonarem o seu serviço de mensagens preferido e mudarem 

para outros serviços que eles considerem mais seguros. Isso violaria o direito dos usuários 

de liberdade de comunicação, uma vez que eles não poderiam mais se comunicar usando o 

formato e método de sua escolha. 

                                       
37  Representante do LAPIN – Grupo de pesquisa da UnB. 
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3. Enfraquecer o sistema de criptografia ponta-a-ponta do WhatsApp 

coloca em risco o direito à privacidade dos usuários 

 Um forte sistema de criptografia ponta-a-ponta é a melhor maneira de proteger a 84.

privacidade e a segurança das comunicações dos usuários. Não há nenhuma maneira de 

alterar o sistema de criptografia do WhatsApp dos usuários para cumprir as ordens de 

interceptação sem comprometer a segurança do serviço do WhatsApp para todos os usuários 

e sem que tal alteração seja feita de forma indetectável pelos usuários. Essas 

vulnerabilidades do sistema poderiam ser exploradas por malfeitores que procuram obter 

acesso às comunicações privadas dos usuários, como foi explicado durante a audiência 

pública:  

Prof. Demi Getschko38: “Tudo o que está disponível às pessoas de bem 

também estará disponível às pessoas não tão de bem assim [...] o que 

aconteceu nesse ataque do WannaCry desse mês, né? Havia uma falha no 

sistema, todos os sistemas de computação, todos os softwares, todos os 

aplicativos têm uma falha, têm várias falhas que podem ser conhecidas ou 

não, se são conhecidas o fabricante devia tentar sanar, mas pode ser que 

nem saiba que a falha existe. Bom, alguém de áreas de governo descobriu a 

falha e evidentemente guardou-a para usar em caso de emergência, para o 

bem, para examinar atividades estranhas e tal. Evidente que essa chave geral, 

esse backdoor do bem, rapidamente caiu na mão das pessoas do mal e em 

pouco tempo tivemos um enorme ataque de Ransomware, como se chama, 

que houve esse mês. Quer dizer, isso só para pontuar o fato de que não 

deveríamos colocar os nossos ovos nessa cesta de que determinado acesso 

privilegiado só é executado pelas pessoas do bem, porque se há um acesso 

privilegiado, ele será usado por todo mundo”. 

Thiago Guimarães Moraes: “Se essas chaves mestras vão ser utilizadas por 

autoridades investigativas, elas terão que ser armazenadas em algum lugar, 

que, teoricamente, teria que ser 100% seguro. Esse ambiente hoje não existe 

                                       
38  Conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Diretor Presidente do Núcleo de Informação e 

Coordenação do Ponto BR e Professor associado da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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[...] o ataque ciberterrorista do malware WannaCry envolveu o uso de 

tecnologia que foi furtada da NSA, Agência Nacional de Segurança Norte 

Americana, que, a princípio, poderia ser considerada uma das instituições 

mais seguras que conhecemos hoje e mesmo ela não foi suficiente para evitar 

que seus dados fossem obtidos”.  

 É imperativo que os sistemas de comunicação em rede permaneçam seguros, pois as 85.

repercussões do enfraquecimento desses sistemas iriam muito além do WhatsApp e até 

mesmo dos serviços de mensageria. A Internet é parte de todos os aspectos da vida 

moderna e, no futuro, sua importância crescerá exponencialmente. Todas as interações 

públicas e privadas, operações financeiras e funções do Estado são, ou muito em breve 

serão, facilitadas pelas tecnologias de comunicação em rede. Sem segurança nesta 

comunicação, não pode haver liberdade de expressão, liberdade de comunicação, ou 

privacidade no universo digital.  

 Enfraquecer os sistemas de criptografia poderia resultar no acesso de terceiros mal-86.

intencionados a todos os tipos de comunicações privadas, pessoais e comerciais, uma vez 

que não é possível restringir os mecanismos de acesso ao conteúdo apenas às autoridades 

estatais. Isso enfraqueceria a segurança de todos os usuários brasileiros, cujos assuntos 

particulares e íntimos poderiam ser expostos a agentes mal-intencionados. Isso também 

enfraqueceria a segurança para todos os tipos de empresas e órgãos governamentais que 

dependem de um sistema de comunicação seguro para desempenhar suas funções 

comerciais e governamentais.  

 O amicus curiae Nic.BR concorda que este caso não é simplesmente sobre 87.

privacidade versus segurança, mas também segurança versus segurança. A alteração do 

sistema de criptografia do WhatsApp para permitir a interceptação criaria vulnerabilidades de 

segurança significativas que poderiam ser exploradas por agentes mal-intencionados e isso 

prejudicaria cidadãos, empresas comerciais e o governo:  

“Na conjuntura recente dos escândalos de espionagem em massa e do 

número crescente de ataques cibernéticos, isso [a alteração do sistema de 

criptografia do WhatsApp] significaria vulnerar a comunicação de toda a 

coletividade de usuários. A mesma ’vulnerabilidade’ para se franquear o 
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acesso ao conteúdo das comunicações pelas autoridades policiais será 

certamente explorada por atores mal-intencionados, tais como por governos 

para fins de vigilância em massa e por criminosos para fins de lesão 

patrimonial e extrapatrimonial.  

Ao final e ao cabo, a segurança pública será enfraquecida e não fortalecida. A 

criptografia e outras tecnologias de segurança da informação são 

convergentes à ordem pública, na medida em que a sua adoção e difusão são 

barreiras de contenção à escalada de crimes cibernéticos e de atividades de 

vigilância em massa. Pode-se dizer que para cada uso ilícito de tais 

tecnologias, há uma pletora de usos legítimos que não se restringem à 

proteção da privacidade de indivíduos, mas sobretudo – e em um número 

significativo – de transações comerciais, de informações governamentais 

confidenciais, entre outras coisas.  

[…] a mesma ‘vulnerabilidade’ ou ‘padrões criptográficos fracos e 

padronizados’ necessários para se garantir a ‘interceptação’ ou monitoramento 

de uma comunicação criptografada poderia cair nas mãos de outros atores 

[...]. Nesse caso, ao invés do fortalecimento da segurança pública, haveria o 

seu enfraquecimento em decorrência de uma ingerência estatal que inibiria a 

produção de tecnologias inovadoras para a segurança da informação e, em 

última análise, para a segurança pública"39.  

 O Prof. Miguel Reale Junior pronunciou-se recentemente sobre esse falso dilema de 88.

"segurança" versus "privacidade":  

“A criação de uma porta dos fundos na criptografia colocaria todos os usuários 

em risco de crimes das mais diversas naturezas, dado que o aplicativo é 

frequentemente usado para a troca de informações profissionais sigilosas, 

mensagens pessoais, fotos e vídeos do âmbito exclusivo da intimidade, e até 

mesmo para atos públicos, como intimações judiciais [...].  

Não se mostra razoável, sob o pretexto de fortalecer a segurança pública, 

defender a imposição de medida que propiciaria a multiplicação de delitos e 

                                       
39  Manifestação apresentada pelo amicus curiae Nic.Br em 9 de junho de 2017 – p. 14/16 §§ 44/46; 55. 
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fraudes, pois tal situação, contraditoriamente, atingiria a higidez da própria 

segurança pública.40 

 Devido a essas mesmas preocupações, quase 150 organizações de direitos humanos 89.

e privacidade, empresas de tecnologia, associações comerciais e especialistas em segurança 

assinaram uma carta conjunta ao então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, 

defendendo o direito de usar criptografia forte para proteger dados e se opondo a backdoors 

obrigatórias para permitir o acesso do governo a dados criptografados:  

“A criptografia forte é a base da segurança da economia da informação 

moderna. A criptografia protege bilhões de pessoas todos os dias contra 

inúmeras ameaças – sejam elas criminosos de rua tentando roubar nossos 

telefones e laptops, criminosos cibernéticos tentando cometer fraudes, espiões 

corporativos tentando obter os segredos comerciais mais valiosos de nossas 

empresas, governos repressivos tentando sufocar dissidências, ou agências de 

inteligência estrangeiras tentando comprometer os nossos segredos de 

segurança nacional mais sérios e também os dos nossos aliados.  

A criptografia, portanto, nos protege de inúmeras ameaças criminais e de 

segurança nacional. Essa proteção seria prejudicada pela inserção obrigatória 

de quaisquer novas vulnerabilidades em dispositivos e serviços criptografados. 

Independentemente da forma que são chamadas – “frontdoors" ou 

"backdoors" –, a inserção de vulnerabilidades intencionais em produtos 

seguros para o uso do governo os tornará menos seguros contra outros 

atacantes. Todos os especialistas em segurança da computação que falaram 

publicamente sobre esta questão concordam com esse ponto, incluindo os 

próprios especialistas do governo.  

Pedimos ao Governo [...] que adote políticas que promovam, em vez de 

prejudicar, a ampla adoção de tecnologias de criptografia forte”41. 

                                       
40  http://www.valor.com.br/legislacao/4927212/um-falso-dilema - acessado em 28 de agosto de 2017. 
 
41  Carta Conjunta ao Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de 19 de maio de 2015 – disponível em 

http://www.convergenciadigital.com.br/inf/cartaobama.pdf - acessado em 4 de outubro de 2017 (tradução 
livre). 
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 Em resumo, obrigar o WhatsApp a mudar o seu sistema de criptografia para permitir 90.

que o WhatsApp ou as autoridades possam ler o conteúdo das mensagens privadas (a) 

violaria os direitos constitucionais dos cidadãos brasileiros à liberdade de expressão, à 

liberdade de comunicação e à inviolabilidade de suas informações privadas, e (b) 

enfraqueceria o sigilo das comunicações dos cidadãos, das empresas e dos órgãos 

governamentais, ao criar vulnerabilidades que poderiam ser exploradas por agentes mal-

intencionados.  

V. OBRIGAR O WHATSAPP A ALTERAR SEU SISTEMA DE CRIPTOGRAFIA 

VIOLARIA OS DIREITOS DO WHATSAPP À LIVRE INICIATIVA, LIVRE 

CONCORRÊNCIA E IGUALDADE 

 Além de violar os direitos fundamentais dos usuários brasileiros, qualquer esforço 91.

para alterar o sistema de criptografia ponta-a-ponta do WhatsApp violaria os direitos 

constitucionais e infraconstitucionais do próprio WhatsApp.  

 O WhatsApp adotou criptografia ponta-a-ponta como parte de seu serviço para 92.

garantir a privacidade e segurança dos usuários. Obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema 

de criptografia seria contraditório a um dos pilares do seu serviço e colocaria o WhatsApp em 

desvantagem concorrencial em comparação aos outros serviços de mensageria que não 

foram judicialmente obrigados a mudar seus serviços.  

 Conforme explicado abaixo, uma decisão como essa violaria os direitos fundamentais 93.

do WhatsApp à livre iniciativa, à livre concorrência e à igualdade, todas garantidas pela 

Constituição Federal (subseção A abaixo) e pelo Marco Civil (subseção B abaixo).  
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A. Direitos Constitucionais do WhatsApp à Livre Iniciativa, Livre Concorrência 

e Igualdade 

 A livre iniciativa, considerada um pilar da República Federativa do Brasil, e a livre 94.

concorrência são princípios básicos da ordem econômica brasileira e estão protegidos pelo 

artigo 1º, IV42, e pelo artigo 170, IV, e parágrafo único da Constituição Federal43.  

 Do mesmo modo, o princípio da igualdade é garantido pelo artigo 5º, caput, da 95.

Constituição Federal44. Uma ordem que obrigue o WhatsApp a mudar seu sistema de 

criptografia violaria esses direitos constitucionais que protegem o WhatsApp e a forma como 

ele conduz seus negócios.  

 A livre iniciativa consiste no direito de desempenhar atividades comerciais sem 96.

autorização ou interferência do governo45, incluindo qualquer formato e tipo de atividade, 

desde que não esteja expressamente proibida por lei. A livre iniciativa, portanto, 

compreende a “faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título privado” e a 

“não sujeição a qualquer restrição estatal, senão em virtude de lei”46. Como explica Paulo 

Salvador Frontini em sua celebrada obra:  

“[...] a decisão da empresa privada sobre a forma como pretende gerir os 

seus negócios, os caminhos que seguirá e os riscos que correrá, estão 

protegidos pelas regras constitucionais que regem a economia, incluindo a 

livre iniciativa [...]. 

Com base nisso, qualquer entidade de capital fechado tem o direito de 

organizar seus negócios como bem entender e não pode sofrer ingerência 

                                       
42  Constituição Federal, artigo 1º, IV: “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: (...) IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”. 

43  Constituição Federal, artigo 170, IV: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: (…) IV - livre concorrência; (…) Parágrafo único. É assegurado a todos o 
livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo 
nos casos previstos em lei”. 

44  Constituição Federal, artigo 5º, caput: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”. 

45  Salvo nos casos previstos em lei (artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal). 
46  GRAU, Eros. A Ordem Econômica da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 204.  
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sobre o que fazer ou quando e como fazê-lo. Este tipo de interferência é 

inconstitucional"47.  

 Como o Ministro Velloso explica em seu parecer: 97.

“Ora, consistindo a livre iniciativa na liberdade de gestão, não pode o Poder 

Judiciário intervir no normal desenvolvimento das atividades de empresas, 

sujeitando-as a políticas comerciais restritivas da livre iniciativa e da livre 

concorrência, ditando-lhes a forma como devem conduzir o seu modelo de 

negócio. Meras dificuldades na condução das investigações criminais não 

podem ser consideradas como obstáculo para a efetivação do princípio 

constitucional da livre iniciativa. Cumpre ao Estado aparelhar-se, 

adequadamente, para a realização de suas atividades, de forma a satisfazer o 

interesse público, sem causar prejuízo a bens jurídicos constitucionalmente 

protegidos. A ineficiência ou mau aparelhamento do Estado não são 

argumentos suficientemente para justificar uma restrição desarrazoada e 

desproporcional aos direitos assegurados pela Constituição, dentre os quais o 

da livre iniciativa. 

Ademais, a atividade desempenhada pelo WhatsApp é permitida -- até mesmo 

incentivada -- pela legislação em vigor, não cabendo ao Poder Judiciário, data 

vênia, definir a forma como o seu modelo de negócio deve ser 

desenvolvido”48. 

 No mesmo sentido, o professor Juliano Maranhão explicou na audiência pública que, 98.

ausente lei que restrinja o uso da criptografia no Brasil, a adoção pelo WhatsApp e o uso 

contínuo de criptografia forte são protegidos pela livre iniciativa: 

“Sem algum tipo de legislação que restrinja o uso de criptografia, como é o 

caso no Brasil, eu não vejo como não reconhecer o direito à livre iniciativa dos 

provedores em aplicar essa criptografia. Em relação ao argumento de que o 

WhatsApp não utilizava a criptografia e passou a utilizar, portanto, isso não 

                                       
47  FRONTINI, Paulo Salvador. Ação Civil Pública: Lei 7.374/1985 – 15 anos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2000, pp. 749-750. 
48  Parecer Carlos Velloso, seções VI. 10 e VI. 11. 
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seria o problema. Na verdade, a liberdade de iniciativa, ela prevê um aspecto 

dinâmico como fundamento organizador da ordem econômica. Ou seja, é uma 

liberdade do empresário em atender às demandas dos seus usuários e se 

organizar empresarialmente para tanto. Portanto, como há uma demanda 

forte por uso de criptografia, ou uma demanda forte por segurança dos 

usuários na internet, nada mais correto em reconhecer o direito dos 

empresários em se organizarem para atender essa demanda”.  

 A livre concorrência (o princípio da neutralidade concorrencial) assegura que as 99.

empresas privadas possam competir em pé de igualdade com outras empresas por meio da 

neutralidade do Estado, o que significa que o Estado não pode criar restrições ou privilégios 

específicos para empresas individuais que competem no mesmo mercado:  

“[...] o que o conteúdo do princípio da livre concorrência proíbe é que o 

Estado crie condições desiguais aos agentes econômicos para sua atuação no 

mercado. Em outras palavras, o que decorre do princípio da livre concorrência 

é uma exigência de imparcialidade dos entes estatais em face dos 

concorrentes. É neste sentido que se cogita um ‘princípio da neutralidade 

concorrencial do Estado’ a garantir a igualdade de oportunidades entre os 

agentes econômicos. Tal princípio implica a neutralidade do Estado diante de 

concorrentes que atuam em igualdade de condições. Ou seja, na busca de se 

‘assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social’, 

obriga-se o Estado a não conferir, através de seus atos, privilégios a 

determinado concorrente ou grupo de concorrentes, de maneira a 

desequilibrar a igualdade concorrencial postulada pelo princípio da livre 

concorrência”49. 

 O Ministro Velloso, em seu parecer, explica que forçar judicialmente o WhatsApp a 100.

mudar seu sistema de criptografia para cumprir as ordens de interceptação interferiria na 

sua capacidade de concorrência: 

                                       
49  BARBOSA, Mateus Calicchio. Ordem Econômica e Neutralidade Concorrencial Tributária: o Caso da 

Substituição Tributária “para Frente”. São Paulo: Revista Direito Tributário Atual, 2012, p. 215/216. 
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“Sob o pálio do planejamento e da liberdade de iniciativa, não pode o 

Judiciário, o que se diz com o maior respeito, impor regras inexequíveis ou 

desarrazoadamente onerosas ao setor privado, certo que eventual proibição 

direcionada unicamente ao WhatsApp interferiria na livre na disputa por 

usuários, numa economia de mercado.”50. 

 Da mesma forma, os especialistas que se pronunciaram na audiência pública 101.

confirmaram que obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema de criptografia o colocaria em 

desvantagem competitiva e causaria um êxodo de usuários para outros serviços 

criptografados que não foram forçados a fazer o mesmo: 

Pablo de Camargo Cerdeira: “Uma decisão que obrigasse o WhatsApp a 

implementar um backdoor, entregar os seus dados da comunicação, o 

colocaria em situação de disparidade de concorrência com os outros 

aplicativos. Haveria, não tenho a menor dúvida, uma migração daqueles que 

querem privacidade, seja por fins lícitos, seja por razões ilícitas, para os outros 

aplicativos. Poderia se utilizar o Signal, por exemplo, que usa a mesma 

tecnologia, mas é código fonte aberto”.  

Thiago Guimarães: “Nós falamos hoje de uma sociedade que cada vez mais se 

preocupa com o resguardo de seus dados, e ao se implementar o backdoor, 

se a gente suspeita de existir porta dos fundos em um aplicativo, gera uma 

desconfiança do consumidor e faz com que ele busque alternativas em que 

aquele espaço seja considerado mais seguro. Já houveram alguns escândalos 

em outras situações envolvendo a Microsoft ou ao Apple que a simples 

suspeita de que alguns de seus serviços oferecidos possuíam backdoor 

fizeram com que alguns consumidores migrassem para produtos concorrentes. 

Então, forçar a implementação de backdoors pode gerar esse efeito negativo 

sobre a ótica concorrencial e da qualidade dos serviços oferecidos aos 

consumidores”.  

                                       
50  Parecer Carlos Velloso, seção VI.10. 
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 O princípio da igualdade ou isonomia assegura que o WhatsApp não seja tratado 102.

de forma desigual pelo Estado em comparação com seus concorrentes. “Se o Poder 

Judiciário fosse autorizado a interferir nesse gerenciamento infringiria também o princípio 

constitucional da isonomia, frente a outras empresas não atingidas por essa intervenção"51. 

A isonomia é um dos pilares do regime republicano e, como tal, governa todos os atos do 

Estado, incluindo decisões do Judiciário52. 

 Essas garantias constitucionais – livre iniciativa, livre concorrência e igualdade - 103.

"asseguram que o Poder Judiciário não pode interferir indevidamente com as decisões 

empresariais tais como o modelo de operação do negócio, com sua capacidade de competir 

no mercado e com o direito da empresa de ser tratada de maneira equânime em 

comparação a outras empresas”53.  

 No caso em tela, o sistema de criptografia do WhatsApp expressa o seu compromisso 104.

com a segurança e a privacidade das comunicações de seus usuários. Seu sistema de 

criptografia ponta-a-ponta foi projetado e implementado para evitar que terceiros, incluindo 

o WhatsApp, possam ler o conteúdo das mensagens. Esse sistema recebeu enorme 

aceitação no Brasil e em todo o mundo. Ordenar ao WhatsApp que altere seu sistema – 

especialmente ao introduzir um backdoor que enfraqueceria a segurança do sistema e 

comprometeria a segurança das comunicações de seus usuários – obrigaria o WhatsApp a 

abandonar o modelo de serviço que escolheu disponibilizar aos usuários, abandonar o seu 

compromisso com a segurança e a privacidade dos usuários, que representam a base do seu 

negócio, e fornecer um produto fundamentalmente diferente e enfraquecido.  

 Essa seria uma intervenção judicial ilegal no serviço do WhatsApp e violaria a sua 105.

liberdade de escolher como conduzir seus negócios. Isso seria especialmente inadequado, 

dado que o sistema de criptografia do WhatsApp não é proibido pela legislação brasileira, 

mas, pelo contrário, é expressamente autorizado e incentivado por ela. Como o professor 

Juliano Maranhão explicou na audiência pública: 

                                       
51  TJRS. Ap. nº 70051739480, Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 24.4.2013. 
52  “A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se 

traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de 
expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade” - ATALIBA, Geraldo. Republica 
e Constituição. São Paulo: RT, 1985, p. 133 e ss.  

53  Parecer Oscar Vilhena, p. 27/28.  
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“Na verdade, sem algum tipo de legislação que restrinja o uso de criptografia, 

como é o caso no Brasil, eu não vejo como não reconhecer o direito à livre 

iniciativa dos provedores em aplicar essa criptografia. Em relação ao 

argumento de que o WhatsApp não utilizava a criptografia e passou a utilizar, 

portanto, isso não seria o problema. Na verdade, a liberdade de iniciativa, ela 

prevê um aspecto dinâmico como fundamento organizador da ordem 

econômica. Ou seja, é uma liberdade do empresário em atender às demandas 

dos seus usuários e se organizar empresarialmente para tanto. Portanto, 

como há uma demanda forte por uso de criptografia, ou uma demanda forte 

por segurança dos usuários na internet, nada mais correto em reconhecer o 

direito dos empresários em se organizarem para atender essa demanda”.  

 Ademais, obrigar o WhatsApp a alterar o seu sistema de criptografia significaria um 106.

tratamento de forma desigual com relação ao WhatsApp,em comparação aos outros serviços 

de mensagens não sujeitos a tal exigência. Existem muitos serviços que sabidamente 

utilizam criptografia fim-a-fim atualmente, incluindo o iMessage, Messenger, Signal, Silent, 

Telegram, Threema, Viber, e Wickr. Se outros aplicativos de mensageria e outros serviços de 

comunicação continuarem livres para usar a criptografia ponta-a-ponta54, obrigar o 

WhatsApp a alterar e enfraquecer o seu sistema de criptografia criaria um desequilíbrio 

competitivo entre ele e outros serviços de mensageria que fornecem criptografia forte, 

colocando o WhatsApp em desvantagem competitiva. Isso inevitavelmente faria com que um 

número significativo de usuários existentes do WhatsApp migrasse para outros serviços, 

                                       
54   Durante a audiência pública, foram dados exemplos de aplicativos de mensageria que utilizam o sistema de 

criptografia ponta-a-ponta: 
 Pablo Camargo Cerdeira (Coordenador do CTS-FGV): “Uma decisão que obrigasse o WhatsApp a implementar 

um backdoor, entregar os seus dados da comunicação, o colocaria em situação de disparidade de 
concorrência com os outros aplicativos. Haveria, não tenho a menor dúvida, uma migração daqueles que 
querem privacidade, seja por fins lícitos, seja por razões ilícitas, para os outros aplicativos. Poderia se utilizar 
o Signal, por exemplo, que usa a mesma tecnologia, mas é código fonte aberto”. 

 Bruno Magrani (representante do Facebook): “A questão talvez não esteja relacionada somente aqui ao 
WhatsApp, mas sim ao uso da criptografia por todos e quaisquer serviços de mensagem instantânea hoje em 
dia. Então, se nós olharmos serviços como o Messenger, do próprio Facebook, o Face Time da Apple, o 
signature do Telegram, todos esses serviços oferecem criptografia. E se demandados, certamente pelo 
conteúdo das comunicações, terão que dar a resposta que eles não têm acesso ao conteúdo trocado entre as 
pessoas”. 

 Fabio Maia: “O próprio Signal, né, o protocolo Signal, ele tem o mesmo nome de uma ferramenta de um 
aplicativo chamado Signal. Que é um aplicativo de troca de mensagens similar ao WhatsApp, que implementa 
esses mesmos protocolos, essa mesma tecnologia”. 
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além de interferir na sua capacidade de competir por novos usuários, o que, por sua vez, 

enfraqueceria a efetividade do serviço como um todo.  

 Por essas razões, obrigar judicialmente o WhatsApp a abandonar a criptografia 107.

ponta-a-ponta violaria os direitos constitucionais do WhatsApp à livre iniciativa e à livre 

concorrência, impedindo o WhatsApp de administrar seus negócios conforme julgar 

adequado e de competir com outros serviços de mensagens em pé de igualdade. Esse ponto 

também foi ressaltado pelo amicus curiae NIC.br55. Isso também violaria o princípio da 

isonomia, uma vez que o WhatsApp seria tratado de forma desigual e deixado em 

desvantagem competitiva, em comparação com outros serviços de mensageria não sujeitos à 

mesma interferência do Estado.  

B. Direitos do WhatsApp à Livre Iniciativa, Livre Concorrência e Liberdade 

para Determinar o Próprio Modelo de Negócio, sob a Égide do Marco Civil 

 O Marco Civil estabelece as proteções constitucionais à livre iniciativa e livre 108.

concorrência como base para o uso da Internet no Brasil (art. 2º, V). O Marco Civil também 

encampa o direito das empresas de adotarem seus próprios “modelos de negócios baseados 

na internet, desde que não entrem em conflito com os outros princípios estabelecidos nesta 

Lei (art. 3º, VIII).  

 Além disso, o Marco Civil – ao exigir que serviços de Internet protejam a privacidade 109.

dos usuários (art. 3º, II) e a segurança na Internet (art. 3º, V) – incentiva a criptografia 

ponta-a-ponta. Isso é consolidado pelo Decreto 8.771/2016, que exige controles rigorosos 

sobre o acesso a qualquer comunicação privada e dados pessoais (art. 13, I) e o uso de 

métodos de gerenciamento de registros que "garantam a inviolabilidade dos dados, como 

encriptação ou medidas de proteção equivalentes” (art. 13, IV – grifos nossos).  

                                       
55  "Os atos do Poder Público sub judice – bem como qualquer iniciativa legislativa que venha a consagrar em lei 

o ethos que motivou tais atos –podem ser encarados sob essa perspectiva de interferência indevida na 
ordem econômica, na medida em que mina a capacidade de um agente econômico de empreender e 
disponibilizar a seus usuários tecnologias que sirvam de apoio ao exercício de direitos fundamentais. Isso se 
torna ainda mais grave quando se leva em consideração que o oferecimento de produtos e 
serviços capazes de proteger, ao máximo, a privacidade e os dados pessoais, tornam-se uma 
demanda do próprio mercado consumidor (e, portanto, de um diferencial competitivo) no contexto de 
crescente preocupação dos usuários com o vigilantismo na Internet". 
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 Portanto, o serviço do WhatsApp não é apenas legalmente permitido, mas de fato 110.

autorizado e estimulado pelo Marco Civil e pelo Decreto 8.771/2016. Não faz sentido exigir 

que o WhatsApp altere o seu sistema de criptografia quando a legislação brasileira autoriza 

expressamente os serviços de Internet a utilizarem criptografia para proteger a privacidade 

das comunicações dos usuários. Uma decisão que obrigue o WhatsApp a mudar seu sistema 

de criptografia atual violaria seus direitos à livre iniciativa e à livre concorrência e o seu 

direito de adotar livremente seu próprio serviço baseado na Internet, conforme garantido 

pelos artigos 2º, V, e 3º, VIII, do Marco Civil.  

 Em resumo, obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema de criptografia violaria os seus 111.

direitos à livre iniciativa, à livre concorrência e à igualdade, garantidos pela Constituição 

Federal e pelo Marco Civil. 

VI. OBRIGAR O WHATSAPP A ALTERAR SEU SISTEMA DE CRIPTOGRAFIA PARA 

DISPONIBILIZAR UMA OUTRA FERRAMENTA DE INVESTIGAÇÃO ÀS 

AUTORIDADES CONSTITUIRIA INTERVENÇÃO ESTATAL 

DESPROPORCIONAL 

 De acordo com o Ministro Luís Roberto Barroso, os atos emanados do Poder Público 112.

são desproporcionais quando: “(a) não haja relação de adequação entre o meio 

empregado e o fim visado; (b) a medida não seja necessária, havendo meio alternativo 

para chegar ao mesmo resultado, com menor ônus para o direito individual (vedação do 

excesso); (c) não haja proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, a medida 

importe em sacrifício de bem jurídico tão ou mais relevante do que o protegido”56. Para 

resistir ao escrutínio, o ato deve satisfazer esses três requisitos.  

 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal deu ao princípio da proporcionalidade 113.

status constitucional, reconhecendo que ele decorre do princípio do devido processo legal 

material (art. 5º, LIV, da Constituição Federal)57. 

                                       
56  BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 267 (grifamos). 
57  “O princípio da proporcionalidade – que extrai a sua justificação dogmática de diversas cláusulas 

constitucionais, notadamente aquela que veicula a garantia do substantive due process of law – acha-se 
vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do poder público no exercício de suas funções, qualificando-se 
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 No caso em tela, obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema de criptografia, resultando 114.

em um serviço muito mais vulnerável, descumpriria não apenas um, mas todos os três 

requisitos da proporcionalidade.  

A. Inadequação 

 O subprincípio da adequação exige que os meios sob consideração sejam compatíveis 115.

com os objetivos pretendidos58. Dessa forma, uma ordem judicial que obrigue o WhatsApp a 

alterar o seu sistema de criptografia deve auxiliar de forma significativa as investigações 

criminais. Neste caso, no entanto, obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema de criptografia 

não atingiria esse objetivo, porque os criminosos (i) imediatamente saberiam ou detectariam 

que o sistema não é seguro, e (ii) migrariam para outros aplicativos de mensagens 

totalmente criptografados ou ao menos parariam de enviar mensagens incriminadoras pelo 

WhatsApp. Esses dois pontos são abordados em mais detalhes abaixo.  

1. Os usuários do WhatsApp saberiam imediatamente que o sistema de 

criptografia não é seguro 

 Se uma ordem judicial exigisse que o WhatsApp alterasse o seu sistema de 116.

criptografia para cumprir as ordens de interceptação, os criminosos saberiam imediatamente 

e poderiam facilmente detectar que o sistema não é mais seguro. Eles saberiam disso por 

vários motivos. 

 Primeiro, qualquer ordem judicial que obrigasse o WhatsApp a alterar o seu sistema 117.

de criptografia seria imediatamente divulgada por inúmeras organizações da mídia, tanto de 

notícias, quanto de tecnologia. Todos os usuários, incluindo os criminosos, estariam cientes 

de que suas mensagens poderiam ser interceptadas.  

 Segundo, o WhatsApp, antes de implementar qualquer mecanismo para alterar o 118.

seu sistema de criptografia, poderia ter que alterar várias declarações públicas – de seu 

                                                                                                                        
como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais” - STF. ADI nº 1407, 
Rel. Min. Celso de Mello, j. em 24.11.2000. 

58  “O princípio da conformidade ou adequação impõe que a medida adoptada para a realização do interesse 
público deve ser apropriada à prossecução do fim ou fins a ele subjacentes (...) Trata-se, pois, de controlar a 
relação de adequação medida-fim” - CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição, 6ª edição, Coimbra: Almedina, 2002. 
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aplicativo, website, blog, white paper, etc. – com relação ao seu sistema de criptografia. 

Obviamente, se o WhatsApp alterasse suas declarações públicas atuais sobre o seu sistema 

de criptografia, os seus usuários, incluindo criminosos, saberiam imediatamente que o 

sistema fora enfraquecido e que suas mensagens poderiam ser interceptadas.  

 Terceiro, como o professor Marcos Simplício explicou na audiência pública, o sistema 119.

de criptografia do WhatsApp é constantemente testado pelo público, e a introdução de uma 

vulnerabilidade para permitir a interceptação seria rapidamente descoberta e divulgada:  

“Exatamente pelo escrutínio que é feito, qualquer tipo de alteração dessa 

[introduzir uma vulnerabilidade man-in-the-middle no sistema de criptografia 

do WhatsApp], faria surgir pelo menos duas coisas: pessoas que vão fazer 

análise e vão descobrir que essa vulnerabilidade existe e vão colocar isso na 

mídia [...]”. 

 Quarto, os usuários do WhatsApp têm a opção, por meio do recurso "verificar código 120.

de segurança" em seu aplicativo WhatsApp, de verificar se alguém está interceptando suas 

mensagens. Toda conversa possui um código de segurança exclusivo que pode ser 

comparado entre os usuários para verificar se as mensagens enviadas no chat são 

encriptadas com criptografia ponta-a-ponta. Um código de segurança é uma versão visível 

da chave exclusiva compartilhada entre o remetente e o destinatário e aparece como um 

código QR (um código de barras em formato matriz que pode ser escaneado pelo telefone 

do usuário) e um número de 60 dígitos. Os usuários podem escanear o código QR ou 

comparar o número de 60 dígitos para garantir que ninguém está interceptando suas 

mensagens59. Os criminosos poderiam facilmente usar esse recurso de "verificar código de 

segurança" para detectar se eles estão sendo interceptados. 

 Quinto, os usuários do WhatsApp têm a opção de receber notificações de segurança 121.

automáticas se os códigos de segurança de seus contatos forem alterados60. Isso alertaria os 

usuários sobre a possibilidade de suas comunicações com esse contato estarem sendo 

                                       
59 Uma descrição mais detalhada do “verifique seu código de segurança” está disponível em 

https://faq.whatsapp.com/br/general/28030015/?category=5245250. 
60 Uma descrição mais detalhada da notificação de segurança está disponível em 

https://faq.whatsapp.com/br/general/28030014. 
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interceptadas. Isso foi reconhecido por um representante da Polícia Federal, Ivo de Carvalho 

Peixinho, durante a audiência pública: “[...] tem uma opção de notificações de segurança. 

Essas notificações de segurança notificam se você trocou de chave ou não”.  

 Na audiência pública, os especialistas em criptografia confirmaram que os criminosos 122.

podem usar essa técnica para detectar se eles estão sendo grampeados:  

Thiago Guimarães Moraes: “O WhatsApp, ele fornece uma funcionalidade 

muito simples, que está disponível nas mãos de qualquer pessoa, que é ativar 

as notificações de segurança. Então, com um simples deslizar de dedos, a 

pessoa pode optar por acompanhar o que está acontecendo [...] se formos 

pensar em usuários comuns, provavelmente eles não ativariam esse serviço 

de notificação, essa funcionalidade, mas provavelmente uma pessoa que está 

um pouco mais preocupada em saber se uma troca de chaves está ocorrendo, 

ela usaria essa funcionalidade que estaria acessível às mãos dela”.  

Demi Getschko: “Aquela história de você fazer um ataque com o ‘homem no 

meio’, né? Certamente dá para fazer de uma forma quase imperceptível para 

o usuário comum, mas não para usuário suspeito, o usuário suspeito vai 

checar toda hora se tem alguém no meio [...] eles vão checar toda hora o key 

code para ver se tem alguém examinando ou não”.  

 Finalmente, como explicado pelo professor Marcos Simplício na audiência pública, 123.

os criminosos poderiam usar aplicativos externos ao WhatsApp para verificar as chaves e 

detectar se uma comunicação está sendo interceptada:  

“Um jeito extremamente simples de descobrir que um ataque de ‘homem no 

meio’ está acontecendo, é como está ilustrado ali, é você simplesmente ter 

um aplicativo externo ao WhatsApp, que consegue fazer esse processo de 

verificação de chaves [...]. Dá para construir um aplicativinho que faz um 

alerta: Você agora, nesse momento, está sendo monitorado”.  

 Por todas essas razões, todos os usuários do WhatsApp, e principalmente os 124.

criminosos, saberiam rapidamente que um backdoor foi inserido no sistema de criptografia 

do WhatsApp e que suas mensagens poderiam ser interceptadas.  
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2. Ao saber de uma alteração, os criminosos migrariam para outros 

serviços de mensagens totalmente criptografados ou, pior, 

prejudicariam os esforços das autoridades investigativas 

 A grande maioria dos criminosos – ao saberem que o WhatsApp foi obrigado por uma 125.

decisão judicial a alterar sua criptografia, ou ao detectar que o sistema de criptografia foi 

enfraquecido para permitir interceptação – simplesmente deixariam de usar o aplicativo e 

migrariam para uma das outras aplicações que oferecem criptografia no Brasil. Conforme já 

exposto, atualmente existem muitos serviços que sabidamente utilizam criptografia ponta-a-

ponta, como iMessage, Messenger, Signal, Silent, Telegram, Threema, Viber, e Wickr. É 

difícil imaginar que qualquer criminoso, sabendo que suas mensagens do WhatsApp 

poderiam ser interceptadas, continuaria usando o WhatsApp quando outros serviços 

criptografados que não foram enfraquecidos desse modo estariam imediatamente 

disponíveis. 

 De fato, especialistas em criptografia, na audiência pública, confirmaram que a 126.

alteração do sistema de criptografia do WhatsApp faria com que os criminosos migrassem 

para outros serviços que acreditem ser mais seguros:  

Pablo de Camargo Cerdeira: “Haveria, não tenho a menor dúvida, uma 

migração daqueles que querem privacidade, seja por fins lícitos, seja por 

razões ilícitas, para os outros aplicativos. Poderia se utilizar o Signal, por 

exemplo, que usa a mesma tecnologia, mas é código fonte aberto”.  

Nelson Posse Lago: “E no momento que o pessoal mais técnico fala assim: 

‘Olha, o WhatsApp tem problema de criptografia. E começar a haver uma 

migração puxada para outra ferramenta, todo mundo vai. Não é uma decisão 

só do único criminoso que tem a noção do problema da privacidade, não. Se 

isso se tornar em um movimento social, todo mundo vai”.  

 Os especialistas em criptografia também explicaram que alguns criminosos, diante de 127.

um sistema de criptografia que permitiria interceptação, poderiam criar suas próprias 

ferramentas de encriptação ou mesmo desenvolver suas próprias aplicações de mensagens 

secretas:  
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Anderson Nascimento61: “Existem aplicativos que possibilitam que você realize 

a criptografia e depois da mensagem criptografada você copie e cole em cima 

de qualquer outro aplicativo de troca de mensagens, nada impede que isso 

seja usado por usuários finais. Às vezes tem-se a falsa ideia de que é 

necessário um alto grau de expertise para fazer isso. Não é, as ferramentas 

para fazer isso, elas são disponíveis publicamente”.  

Marcos Simplício: “Alguém que quiser desenvolver o aplicativo [para encriptar 

mensagens], simplesmente usa esses pacotes prontos, livres, gratuitos na 

internet e desenvolve [...]. Então, de qualquer forma esse tipo de ação, de 

tentar colocar a porta dos fundos em aplicativos não teria, de fato, um 

benefício real para a Justiça”.  

 Isso também foi reconhecido pelo Ministro Velloso em seu parecer:  128.

“O criminoso, assim como qualquer cidadão sem conhecimento algum de 

informática, poderá obter produtos protegidos por criptografia ponta-a-ponta 

mediante o simples download de aplicativos e softwares amplamente 

disponíveis na internet. Como não é possível impedir que criminosos e 

terroristas, nacionais e internacionais, protejam suas comunicações com 

criptografia ponta-a-ponta, devem ser exploradas estratégias investigatórias, 

além das já existentes, que atendam os reclamos das autoridades policiais”62.  

 Ademais, como os especialistas confirmaram na audiência pública, há uma forte 129.

demanda por tecnologias para garantir a privacidade das comunicações, e essas tecnologias 

inevitavelmente continuarão a ser desenvolvidas para atender a essa demanda. Assim, 

quebrar o sistema de criptografia do WhatsApp não traria benefícios às investigações 

criminais:  

Demi Getschko: “A Internet [...] se defende no seguinte sentido: toda vez que 

nós abusamos de algo ela se protege indo no sentido contrário. Então, houve, 

por exemplo, o caso do Snowden de monitoramento de informações e 

                                       
61  Professor de Segurança da Informação na Universidade de Washington e especialista em criptografia. 
62  Parecer Carlos Velloso, seção V.28. 
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vazamento de dados, e tem pessoal que monitora a sua navegação. Por que 

acontece isso? Isso empurra a comunidade para ferramentas que lhe dão 

mais conforto no sentido de privacidade. Então, você tem navegadores que 

são anônimos, você tem meios de pagamentos hoje que tendem a ser 

anônimos, você tem criptografia para proteger a sua informação. Então, 

quanto mais nós empurramos, digamos, no sentido de monitorar e talvez 

violar a privacidade, mais o usuário e a internet irá por outro sentido e com 

isso, não só os bons, mas maus também irão, quer dizer, nós acabamos 

gerando um ambiente em que existem facilidades para todos os lados”.  

Paulo Rená da Silva Santarém: “A internet, ela roteia, ela contorna. Ela dá a 

volta nas dificuldades. Então, banir uma tecnologia invariavelmente vai fazer 

com que permanecendo aquela demanda por segurança outra tecnologia seja 

criada. E aí a gente teria um jogo de gato e rato, que eu acho que ninguém 

tem a ganhar, porque os criminosos continuariam caminhando à frente e as 

pessoas comuns não estariam protegidas”.  

Marcos Simplício: “O benefício a curto, médio prazo, tende a zero, porque as 

pessoas não vão continuar usando um serviço que é inseguro. Não é uma 

pessoa necessariamente que se preocupa com a segurança no final das contas 

que vai ser impelida a fazer isso. Os próprios sistemas, à medida que eles 

evoluem, eles colocam facilidades para usuários leigos se protegerem”. 

 Ainda pior do que simplesmente evitar a interceptação, os criminosos que 130.

detectassem que estão sendo monitorados poderiam manipular ou mudar as comunicações 

de modo a desprovê-las de valor probatório ou a prejudicar as investigações criminais. Os 

especialistas identificaram esse risco durante a audiência pública:  

Marcos Simplício: “Agora é meio complicado você esperar que alguém que 

saiba que está sendo monitorado continue cometendo ato ilícito usando o 

aplicativo. Enfim, se alguém sabe que está tendo um celular ou um telefone 

qualquer grampeado, é improvável que ele continue cometendo o ato, muito 

pelo contrário, é mais provável que ele comece a dar informações falsas sobre 

o caso”.  
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Diego Aranha: “Na medida que um terceiro tem a chave de um destinatário 

ou determina qual vai ser a chave de um destinatário, ele também pode 

interferir no canal de comunicação, introduzindo mensagens ou alterando o 

teor de mensagens, o que poderia fragilizar o conteúdo de prova ali coletado. 

[...] Além de que, alguns dos mecanismos aqui sugeridos, esse mesmo 

mecanismo de troca de chaves pública, abre o risco de alteração de conteúdo 

pela parte que intercepta o conteúdo. A gente não conhece uma estratégia 

técnica para permitir interceptação ou interferência nesse canal de 

comunicação sem permitir também o poder de introduzir mensagens, 

novamente fragilizando o valor de prova de mensagens ali coletadas para fins 

de investigação”.  

 Em resumo, obrigar o WhatsApp a mudar seu sistema de criptografia ponta-a-ponta 131.

prejudicaria os direitos constitucionais do WhatsApp e de seus usuários, sem prestar 

qualquer assistência significativa às investigações criminais. Uma ordem obrigando o 

WhatsApp a mudar seu sistema de criptografia seria imediatamente conhecida por 

criminosos, que simplesmente migrariam para outros aplicativos de mensagens ou criariam 

suas próprias ferramentas ou aplicativos de criptografia. Qualquer criminoso que continuasse 

usando o WhatsApp seria capaz de detectar facilmente os esforços de interceptação e 

evitaria, então, o envio de mensagens incriminadoras ou, pior ainda, seria capaz de 

manipular as comunicações de modo a retirar seu valor probatório ou mesmo a prejudicar 

uma investigação criminal. Por essas razões, ordenar que o WhatsApp altere seu sistema 

seria "inadequado", porque não contribuiria com as investigações criminais de forma 

significativa.  

B. Desnecessidade 

 O segundo requisito na análise da proporcionalidade é a "necessidade", que é 132.

analisada somente se o requisito da "adequação" tiver sido cumprido63. No caso em tela, a 

adequação nem sequer foi atendida, então, a rigor não seria preciso analisar a necessidade. 

                                       
63  SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, vol. 798, p. 34. 
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No entanto, por excesso de zelo, e para a conveniência desse Eg. Tribunal, o WhatsApp 

analisa abaixo o requisito da necessidade.  

 A "necessidade" exige que o ato do Estado proporcione desvantagem mínima quando 133.

comparado aos outros meios disponíveis para a produção de um resultado similar. Como o 

Ministro Barroso explica, a "necessidade" exige "que os meios utilizados para o atingimento 

dos fins visados sejam os menos onerosos para o cidadão"64.  

 No caso ora discutido, obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema de criptografia 134.

ponta-a-ponta seria desnecessário, pois há outras medidas capazes de alcançarem o mesmo 

objetivo – auxiliar as autoridades –, que impõem ônus muito menor aos direitos 

constitucionais do WhatsApp e de seus usuários. Como explicado pela doutrina:  

“A alternativa [de enfraquecer a criptografia] para perseguir grandes 

organizações criminosas seria o desenvolvimento de outros meios de 

investigação e colheita de provas, pois, afinal, o crime deve deixar outros 

rastros e evidências, além das comunicações realizadas entre os delinquentes. 

[...] Uma eventual proibição, restrição ou controle da criptografia, enfim, em 

nada resolverá para o combate da crescente criminalidade, mas acarretará, 

sim, desproporcional desvantagem para a população em geral, impedindo-lhe 

de utilizar mecanismos para proteção de suas comunicações privadas e 

informações pessoais”65. 

 Existem inúmeras alternativas menos onerosas e mais eficazes para alcançar os 135.

objetivos investigativos das autoridades. Conforme observado pelo Desembargador 

Raimundo Nonato da Costa Alencar, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, “os 

organismos policiais dispõem de diversos outros meios de investigação, não se mostrando 

plausível que toda uma investigação passe a depender de informações de natureza 

telemática”66. 

                                       
64  BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 228. 
65  MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Direito e Informática: uma abordagem jurídica sobre a criptografia. São 

Paulo. 2010. p. 117. 
66  TJPI. MS nº 201500010016953, Rel. Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar, j. 6.9.2016. 
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 Essas técnicas de investigação incluem, por exemplo: (i) busca e apreensão de 136.

dispositivos eletrônicos (incluindo smartphones e computadores) para acessar o conteúdo 

das comunicações armazenadas67; (ii) o uso de agentes infiltrados ou outros informantes; 

(iii) entrevistas, interrogatórios e depoimentos; (iv) delação premiada; (v) detenções 

preventivas ou ordens de custódia; (vi) ordens de prisão; (vii) instalação de spyware em 

telefones celulares; e (ix) obtenção de acesso a informações armazenadas com provedores 

de armazenamento na nuvem.  

 O professor Diego Aranha recomendou várias dessas técnicas na audiência pública:  137.

“A busca e a apreensão de equipamentos que estão nas pontas da 

comunicação, portanto, detém a versão legível de todas essas mensagens. A 

aplicação de técnicas forenses para extrair informação desses equipamentos. 

E as boas e velhas ações de inteligência e infiltração de agentes policiais que 

passam a participar, talvez, de um grupo de conversa em um desses 

aplicativos para coletar evidência. Então, a oportunidade valiosa aqui é 

adaptar a sociedade às infraestruturas de comunicação e até o aparato 

investigativo para funcionarem na presença de criptografia ou criptografia 

forte, porque essa é uma tendência que é inevitável”.  

 O professor Marcos Simplício recomendou obter o conteúdo das comunicações 138.

diretamente nos telefones celulares dos criminosos:  

“O segundo jeito é invadindo o próprio celular em si, enfim, 

independentemente do aplicativo que ele está usando, se é WhatsApp, se é 

Telegram, independentemente da criptografia que está sendo utilizada, dentro 

do celular, na memória do celular em si, os dados também costumam ficam 

em aberto, por uma razão novamente técnica, usabilidade, o usuário não 

precisar ficar entrando toda hora com uma senha para conseguir decifrar os 

dados. Então, simplesmente a invasão de uma memória de celular permite a 

                                       
67  Essa é uma técnica viável e eficaz, visto que a polícia brasileira é bem equipada para abrir aparelhos 

eletrônicos e acessar o conteúdo armazenado. https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2017/08/17/pf-usa-maleta-espia-para-invadir-celulares-em-casos-que-vao-de-lava-jato-a-
pedofilia.htm. 
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extração das mensagens às claras, além de eventuais metadados aí de 

momentos que teve uma comunicação”.  

 Durante a audiência pública, vários especialistas explicaram que os metadados de 139.

comunicação68 podem auxiliar investigações criminais e não requerem a alteração  do 

sistema de criptografia ponta-a-ponta. Na audiência pública, Pablo de Camargo Cerdeira 

citou os metadados como uma ferramenta eficaz para investigações criminais, tal como a 

que envolveu uma juíza assassinada no Estado do Rio de Janeiro:  

“[...] metadados são muito importantes. Na prefeitura do Rio de Janeiro, a 

gente fez dezenas, talvez centenas de projetos utilizando só metadados. O 

caso da Patrícia Acioli, por exemplo, aquela juíza que foi assassinada no Rio 

de Janeiro, ele foi todo resolvido utilizando metadados, sem interceptação das 

ligações telefônicas, do conteúdo”.  

 Até mesmo Ivo de Carvalho Peixinho, o representante da Polícia Federal que 140.

compareceu à audiência pública, confirmou a adequação e utilidade dos metadados durante 

as investigações criminais:  

“A polícia age a partir de uma notícia crime, então nós não temos interesse 

aqui em vigilância em massa ou em coisas desse nível. A gente não está 

propondo aqui criar nenhum backdoor ou subverter criptografia ou fazer algo 

dessa monta. Se propõe o quê? Se propõe que a empresa forneça metadados, 

que a gente acredita que eles disponham, mediante a ordem judicial [...]. 

Então, a gente acredita que esses dados poderiam ser fornecidos no caso de 

uma investigação”.  

 No início deste ano, a Alemanha aprovou legislação que permite o uso de spyware 141.

(mediante ordem judicial válida para certos crimes graves), precisamente porque as 

autoridades não são capazes de interceptar mensagens protegidas por criptografia ponta-a-

ponta. De acordo com o noticiário, "uma vez que o spyware se instala no dispositivo do 

                                       
68  O art. 15 do Marco Civil dispõe que os provedores de aplicações de Internet deverão “manter os respectivos 

registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo 
de 6 (seis) meses [...]”. O WhatsApp faz isso. 
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suspeito, ele pode vasculhar dados no disco rígido do computador e monitorar bate-papos e 

conversas em andamento"69.  

 Portanto, existem muitas técnicas de investigação que, ao contrário de alterar a 142.

criptografia ponta-a-ponta do WhatsApp, prestariam auxílio efetivo às investigações criminais 

ao mesmo tempo em que imporiam um ônus muito menor aos direitos do WhatsApp e de 

seus usuários. Essas técnicas foram comprovadamente bem-sucedidas em muitas 

investigações.  

 Por exemplo, a investigação da Polícia Federal durante a chamada "Operação 143.

Hashtag" resultou na prisão e indiciamento de uma série de suspeitos envolvidos na 

organização de ataques terroristas durante os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Durante a 

operação, a Polícia Federal usou um agente infiltrado no grupo, e sua investigação foi bem-

sucedida sem a necessidade de interceptar comunicações do WhatsApp70.  

 Recentemente, na chamada "Operação Correio Interno", o fato de a polícia não ter 144.

obtido comunicações privadas transmitidas pelo WhatsApp não prejudicou a investigação, já 

que a polícia informou que conseguiu barrar dois grandes envios de drogas sem as 

interceptações e que ela esperava desmontar completamente a organização criminosa sob 

investigação. O delegado da Polícia Federal Marco Smith disse que a obtenção do conteúdo 

das comunicações por meio de interceptação era desnecessária: "[a] apuração não foi 

prejudicada. Conseguimos coletar provas necessárias, mesmo sem a ajuda da empresa 

[WhatsApp]"71. 

 O sucesso dessas operações prova que é desnecessário obrigar o WhatsApp a mudar 145.

o seu sistema de criptografia ponta-a-ponta para ajudar as investigações policiais a 

atingirem os objetivos pretendidos. Pelo contrário, as autoridades policiais podem contar 

com muitas técnicas alternativas de investigação à sua disposição.  

                                       
69  “Once the spyware installs itself on the suspect's device, it can skim data on the computer's hard drive and 

monitor ongoing chats and conversations” (tradução livre).   Vide http://www.dw.com/en/german-
government-to-use-trojan-spyware-to-monitor-citizens/a-19066629 - acessado em 4.10.2017. 

70  Essa informação foi divulgada por vários meios de comunicação, por exemplo: 
http://www.brasilpost.com.br/2016/07/23/policia-federal-infiltradoterrorismo_n_11153584.html - acessado 
em 17.7.2017. 

71  Relato disponível em http://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/traficantes-alvos-de-operacao-da-policia-
federal-tinham-vida-luxuosa.ghtml – acessado em 17.7.2017. 
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 Além disso, esse Eg. Supremo Tribunal Federal decidiu que as ordens de 146.

interceptação telefônica só deveriam ser concedidas em circunstâncias extremamente 

excepcionais, uma vez que o Estado está impedido de tomar medidas mais duras do que o 

necessário, de modo a causar a menor desvantagem possível para quaisquer outros 

interesses em jogo: “É lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial 

fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato 

delituoso"72. 

 De fato, a própria Lei de Interceptação Telefônica determina que a interceptação é 147.

uma medida de último recurso (ultima ratio) em investigações criminais:  

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

quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:  

[...]  

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis [...]”.  

 Seria especialmente inapropriado obrigar o WhatsApp a alterar e enfraquecer seu 148.

sistema de criptografia para implementar uma medida (interceptação) que é ultima ratio em 

investigações criminais, dadas as diversas técnicas investigativas eficazes e menos intrusivas 

discutidas acima. 

 Uma decisão como essa violaria o princípio da "necessidade" e, portanto, seria 149.

desproporcional, como conclui o Ministro Velloso: 

“A quebra da criptografia não é essencial ou indispensável para a obtenção de 

informações sobre um determinado investigado ou sobre a prática de um 

crime. As medidas alternativas indicadas trazem os mesmos benefícios para a 

investigação criminal e se revelam menos restritivas aos direitos fundamentais 

dos usuários do WhatsApp ou de outros provedores de aplicação que 

empreguem técnicas criptográficas. Não haveria, portanto, proporcionalidade 

(e necessidade) em se exigir de um provedor de aplicação que altere 

fundamentalmente o seu serviço para poder entregar o conteúdo das 

                                       
72  STF. HC nº 105.527/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 29.3.2011. 
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comunicações livres de criptografia, em violação ao direito à privacidade dos 

seus usuários, quando os dados armazenados no celular podem ser acessados 

em sua íntegra por outros métodos menos restritivos”73.  

C. Desproporcionalidade Stricto Sensu 

 Além de ser inadequado e desnecessário, obrigar o WhatsApp a mudar seu sistema 150.

de criptografia também seria desproporcional stricto sensu, porque os ônus da alteração 

de um sistema de criptografia inteiro seriam significativamente maiores do que os benefícios 

gerados para as investigações criminais.  

1. Os usuários do WhatsApp seriam prejudicados se a criptografia fosse 

enfraquecida 

 Como os especialistas explicaram na audiência pública, qualquer tentativa de alterar 151.

o sistema de criptografia do WhatsApp para permitir a interceptação criaria vulnerabilidades 

no sistema:  

Anderson Nascimento: “O consenso para a comunidade científica é que esses 

mecanismos [backdoors], eles certamente reduzem o nível de segurança, nós 

não temos dúvida em relação a isso”.  

Diego Aranha: “Essa sugestão surge sobre vários nomes, chave dourada, 

porta da frente, porta do lado, mas a ideia comum a todas essas sugestões é 

exatamente inserir uma falha intencional no protocolo que não cumpre 

nenhum objetivo de segurança para as partes comunicantes e 

necessariamente torna sistemas e procedimentos mais complexos, criando 

mais vulnerabilidades”.  

 Os especialistas advertiram que, inserida a vulnerabilidade de segurança no sistema 152.

de criptografia do WhatsApp, é improvável que as interceptações fiquem restritas às 

autoridades policiais para investigação criminal. Pelo contrário, a interceptação poderia ser 

realizada por agentes malfeitores para fins nefastos:  

                                       
73  Parecer Carlos Velloso, seção V. 19; vide também seção V.20-23. 
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Pablo de Camargo Cerdeira: “É muito improvável que uma falha de segurança 

implementada em algo que se supõe ser seguro fique restrita àquele único 

usuário. Os casos do WannaCry, todos os casos da NSA, que ficou anos e 

anos espionando comunicações, inclusive, as da presidenta, estão aí para 

mostrar que esse tipo de falha não fica restrita a um ambiente. É impossível 

manter isso, vai acabar vazando em algum momento e os danos são globais”.  

Paulo Rená da Silva Santarém: “[A] gente não tem como garantir que só os 

caras legais terão acesso. A gente não tem como garantir que se alguém tem 

acesso à chave-mestra para um bem lícito, quem pretende fazer uso ilícito 

não terá condições de utilizar essa mesma chave. Uma porta de casa com 

uma chave-mestra não serve só para a polícia, serve também para um ladrão 

que tenha acesso a tecnologia”.  

Anderson Nascimento: “Alguns problemas que surgem são que você cria um 

ponto central de falha. O guardião de acesso a essa informação certamente 

será comprometido por quem? Por organizações criminosas, corporações e 

por outros países. Esse mecanismo legal poderia em princípio ser utilizado por 

partes não autorizadas. E nós temos diversos exemplos disso no passado”.  

 O Prof. Diego Aranha acrescentou que inserir qualquer tipo de backdoor no sistema 153.

de criptografia do WhatsApp também traria risco de outros governos acessarem as 

comunicações dos usuários:  

“Se a gente cria na jurisdição brasileira uma porta dos fundos dessa natureza, 

como prevenir que outros governos possam utilizar essa mesma porta dos 

fundos, assumindo que vários deles são de natureza menos democrática?”.  

 O Ministro Velloso, em seu parecer, resumiu essa preocupação geral da seguinte 154.

forma: 

“A mera existência de chaves capazes de inutilizar a criptografia possibilita o 

abuso por parte de governos totalitários, de Estado policial, ou violações 

internas em empresas privadas e órgãos governamentais -- empregados ou 

servidores públicos podem ser pagos ou coagidos a entregarem as chaves 
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depositadas -- e facilita o ataque por hackers que, em uma só ofensiva, 

poderão quebrar a criptografia que protege as comunicações e dados pessoais 

de milhões de usuários.  

Aliás, caso a criptografia ponta-a-ponta seja proibida, enfraquecida ou 

mitigada, os maiores vencedores serão os malfeitores, que poderão ter acesso 

a outros produtos e serviços ainda mais seguros, fornecidos por empresas 

estrangeiras sediadas em mercados não regulamentados”74. 

 Portanto, não é surpresa que as Nações Unidas e a Anistia Internacional tenham se 155.

pronunciado contra o enfraquecimento da segurança na Internet por meio da inserção de 

backdoors ou outras vulnerabilidades na criptografia ponta-a-ponta.75  

 Conforme esclarecido em detalhe acima, obrigar o WhatsApp a adotar um sistema 156.

inseguro, comprometendo a segurança e privacidade das comunicações de seus usuários, 

violaria os direitos garantidos pela Constituição Federal e pelo Marco Civil a mais de 120 

milhões de cidadãos brasileiros. 

 Além disso, obrigar o WhatsApp a alterar o seu sistema de criptografia prejudicaria a 157.

inovação e o desenvolvimento tecnológico no Brasil. Profissionais em todo o setor de 

tecnologia no Brasil seriam obrigados a usar um serviço de comunicação obsoleto, além de 

realizar suas atividades intelectuais, científicas e de comunicação, envolvendo ou se 

relacionando com o WhatsApp, usando tecnologias de criptografia determinadas pelo Estado 

ou enfraquecidas. 

 Conforme o Ministro Velloso explica em seu parecer: 158.

                                       
74  Parecer Carlos Velloso, seções V.27-28. 
75  A Organização das Nações Unidas recomendou a todos seus Estados membros que evitem a adoção de 

medidas que enfraqueçam a segurança no âmbito da Internet, com a aprovação de leis que requeiram a 
criação de backdoors ou a entrega compulsória de chaves de encriptação - David Kaye. “Report of the Special 
Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression”, A/HRC/29/32. 
Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidos, 29ª Sessão, 2015. Disponível em: 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/32. No mesmo sentido, a Anistia Internacional 
tornou clara a sua posição de que "enquanto o uso de criptografia ponta-a-ponta pode, em certos casos, 
tornar investigações governamentais mais difíceis, tal dificuldade deve ser considerada insuficiente para 
justificar medidas que busquem banir ou enfraquecer a criptografia ponta-a-ponta” - Anistia Internacional. 
Encryption: A Matter of Human Rights. 2016. Disponível em: 
http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/encryption_-_a_matter_of_human_rights_-_pol_40-3682-
2016.pdf.  
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“A proibição do desenvolvimento de aplicativos que utilizam a criptografia 

ponta-a-ponta, unicamente com o intuito de facilitar a investigação pela 

autoridade policial, aumentaria a desproporcionalidade da medida entre o 

objetivo perseguido e o ônus imposto ao provedor de aplicação. Isso contraria 

diretamente objetivo de fomentar inovações tecnológicas”76. 

 O impacto negativo em toda a indústria de tecnologia no Brasil também foi explicado 159.

pelo professor Diego Aranha na audiência pública: 

“[Impedir o acesso a uma encriptação forte] tem um forte efeito na liberdade 

de programar, que, segundo vários precedentes judiciais, é equivalente à 

liberdade de expressão, de transformar um ato em código funcional. 

Limitando também a pesquisa e prática na área de segurança da informação. 

Por forçar os profissionais dessa área a projetar sistemas que não sejam tão 

seguros quanto eles possam ser, mas apenas tão seguros quanto os governos 

acham conveniente. O foco passa a ser penalizar as ferramentas e usuários 

comuns e não os criminosos.”  

“O efeito aqui é pernicioso para a comunidade técnica do país, que agora 

precisa projetar sistemas tão seguros quanto os governos acham conveniente, 

desvirtuando o nosso trabalho técnico, nós somos treinados para pensar de 

outra forma, e preservando as técnicas de investigação que são obsoletas, 

que não funcionam na presença de encriptação. Ao invés de incentivar o 

mercado forense, que tem a capacidade de extrair conteúdo desses 

equipamentos, e alimentando o mercado, na verdade, de insegurança, de 

produtos que foram artificialmente fragilizados para satisfazer necessidades 

dos governos”.  

 Uma decisão determinando que o WhatsApp altere seu sistema de criptografia 160.

censuraria inconstitucionalmente e prejudicaria os usuários do WhatsApp, bem como a 

indústria de tecnologia no Brasil, na sua expressão de atividades intelectuais, científicas e de 

comunicação. Não apenas o Estado tem o dever de não interferir nessas atividades privadas, 

                                       
76  Parecer Carlos Velloso, seção V.21. 
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mas, como o Ministro Velloso esclarece, é também dever constitucional do Estado agir 

afirmativamente para a “‘promoção e o incentivo do desenvolvimento científico, da pesquisa, 

da tecnológica e da inovação’ (CF, art. 138). Não por outro motivo a Constituição Federal 

exige ‘a compatibilização da liberdade de expressão científica com os deveres estatais de 

propulsão das ciências que sirvam à melhoria das condições de vida para todos os 

indivíduos’”.77 Uma decisão contra o WhatsApp interferiria diretamente no direito 

constitucionalmente garantido à liberdade de expressão intelectual, científica e de 

comunicação. 

2. O WhatsApp seria prejudicado se a criptografia fosse enfraquecida 

 Conforme discutido acima, obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema de criptografia 161.

de forma que ele pudesse ler as mensagens de seus usuários violaria inúmeros direitos do 

WhatsApp, incluindo os amparados pela Constituição Federal e pelo Marco Civil. Por 

exemplo, violaria os direitos do WhatsApp à livre iniciativa, à livre concorrência e à 

igualdade, os quais protegem o direito do WhatsApp de escolher como projetar e operar seu 

serviço, inclusive para compatibilizá-lo com o seu compromisso com a segurança e 

privacidade das comunicações dos usuários. Esses direitos também garantem a capacidade 

do WhatsApp de competir em pé de igualdade com seus concorrentes. Como o Ministro 

Velloso explica em seu parecer: 

“Verifica-se que a justificativa para a intervenção nas atividades do WhatsApp, 

limitadora da livre iniciativa e da livre concorrência, bem como das garantias 

constitucionais dos seus usuários à privacidade, liberdade de expressão e 

direito de escolha da forma de se comunicar, revela-se, em relação aos fins 

almejados, excessiva, configurando evidente violação aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, que são inerentes ao ‘substantive due 

process of law’. (CF, art. 5º, LIV)”78. 

                                       
77  Parecer Carlos Velloso, seção IV.7. 
78  Parecer Carlos Velloso, seção V.23. 
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 O ônus ao WhatsApp por ser obrigado a alterar seu sistema de criptografia seria 162.

particularmente desproporcional, dada a sua incapacidade técnica de ler o conteúdo das 

mensagens em seu sistema de criptografia atual, como observou o Ministro Velloso: 

“A desproporcionalidade da medida assume relevo ao constatarmos que o 

WhatsApp não possui condições técnicas para atender às solicitações de 

interceptação. Nesse sentido, a entrega de dados livres de criptografia 

somente poderia ocorrer caso o WhatsApp alterasse radicalmente o seu 

modelo de negócio, medida que, ao impor significativos prejuízos para a 

empresa e seus usuários, violaria o princípio da proporcionalidade”79. 

 Além disso, como observado acima, a Constituição Federal garante que "é livre a 163.

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença" (art. 5º, IX). Contudo, como explica o Ministro Velloso: "Eventual 

interferência na criptografia, linguagem passível de proteção constitucional, também 

ofenderia a liberdade de expressão intelectual e científica do WhatsApp, caso ele seja 

obrigado a abandonar o código [de criptografia] atualmente em uso (compelled silence) ou a 

alterar fundamentalmente o seu sistema de criptografia escrevendo novo código-chave que 

permita a quebra da criptografia (compelled speech)”80. 

 Obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema de criptografia também conflitaria com o 164.

Decreto nº 8.771/2016, que, ao regulamentar o Marco Civil, autoriza e incentiva o WhatsApp 

a usar "encriptação". 

 Em suma, a alteração da criptografia prejudicaria e imporia ônus significativos sobre 165.

o WhatsApp, em violação à Constituição Federal, ao Marco Civil e ao Decreto nº 8.771/2016, 

sem trazer um benefício correspondente para os esforços das autoridades. 

                                       
79  Parecer Carlos Velloso, seção V.22. 
80  Parecer Carlos Velloso, seção IV.6; vide também seção IV.8. 
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3. O governo e o comércio no Brasil seriam prejudicados se a criptografia 

fosse enfraquecida 

 Conforme anteriormente exposto a esse Eg. Tribunal, vários órgãos governamentais e 166.

empresas no Brasil dependem cada vez mais do WhatsApp para realizar uma ampla 

diversidade de funções governamentais e comerciais81. Obrigar o WhatsApp a alterar seu 

sistema de criptografia prejudicaria o trabalho realizado por esses órgãos governamentais e 

empresas.  

 O exemplo mais recente ocorreu em 26 de junho de 2017, quando o Conselho 167.

Nacional de Justiça (CNJ) proferiu uma decisão determinado que o Judiciário deveria usar o 

serviço do WhatsApp para reduzir os custos e agilizar os procedimentos, como por exemplo 

na intimação das partes. O CNJ reconheceu o WhatsApp como um "aliado" do Judiciário para 

ajudá-lo a administrar a justiça de maneira eficiente82.  

 Outro exemplo recente é a decisão de um juiz do trabalho que, incapaz de levar as 168.

partes a participarem de uma audiência de conciliação, determinou a criação de um grupo 

no WhatsApp por meio do qual as partes poderiam negociar uma proposta de acordo83.  

 O enfraquecimento do sistema de criptografia do WhatsApp também poderia ter 169.

impactos significativos na economia brasileira, uma vez que muitas empresas importantes 

dependem da criptografia ponta-a-ponta para protegerem uma grande variedade de 

informações comerciais, cujo sigilo é essencial para operar seus negócios. Como o Ministro 

Velloso explica:  

“[...] uma criptografia forte representa ‘pilar essencial”’ na infraestrutura da 

internet, revelando-se vital para a segurança pessoal, econômica e nacional. 

Ela desempenha, também, papel fundamental na segurança de transações 

bancárias, compras na internet, e na proteção de sistema de computadores 

                                       
81  Vide petição n. 2586/2017, pp. 8-10. 
82  http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85009-whatsapp-pode-ser-usado-para-intimacoes-judiciais. 
83  http://aplicacao.aasp.org.br/aasp/imprensa/clipping/cli_noticia.asp?idnot=24655. 
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responsáveis pelo controle de infraestruturas essenciais como represas, 

pontes e usinas elétricas”84. 

 Os exemplos acima são apenas de alguns dos órgãos governamentais e empresas 170.

que dependem do sigilo da comunicação e seriam prejudicados se o WhatsApp fosse 

obrigado a alterar seu sistema de criptografia.  

4. Os potenciais benefícios advindos do eventual enfraquecimento da 

criptografia seriam limitados 

 O prejuízo para os usuários do WhatsApp, para o WhatsApp, para os órgãos 171.

governamentais, para as empresas e para a indústria de tecnologia no Brasil, em razão da 

obrigação do WhatsApp de alterar e enfraquecer seu sistema de criptografia, são muito 

maiores do que qualquer benefício potencial para as investigações criminais advindos da 

possibilidade de interceptar as comunicações dos usuários. Tais prejuízos incluiriam 

comprometer a segurança das comunicações de milhões de usuários cumpridores da lei, o 

que, por sua vez, teria um efeito inibidor sobre diversos direitos fundamentais – incluindo a 

liberdade de expressão e de comunicação – de mais de 120 milhões cidadãos brasileiros. 

Provavelmente, criminosos e outros agentes mal-intencionados fariam um esforço conjunto 

para utilizar a vulnerabilidade criada pelo backdoor a fim de interceptar e tirar proveito das 

comunicações dos usuários, o que prejudicaria indivíduos, órgãos governamentais e 

empreendimentos comerciais. 

 De fato, segundo opiniões de especialistas, alterar a criptografia para auxiliar 172.

investigações criminais acabaria prejudicando a segurança pública. Conforme conclui o 

Ministro Velloso: “[...] longe de assegurar a manutenção da segurança pública, eventual 

medida tendente a restringir ou proibir o uso da criptografia ponta-a-ponta teria o efeito 

indesejado de agravar a insegurança e a criminalidade, em prejuízo de toda a coletividade. 

Aliás, é consenso entre os especialistas que o enfraquecimento da criptografia ‘é tanto inútil 

como contraproducente’’”85. 

                                       
84  Parecer Carlos Velloso, seção II.10. 
85  Parecer Carlos Velloso, seção V.23. 
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 Enquanto os prejuízos para mais de 120 milhões de cidadãos decorrentes do 173.

enfraquecimento do sistema de criptografia do WhatsApp seriam substanciais, os potenciais 

benefícios para as autoridades advindos da inclusão da interceptação em seu arsenal de 

técnicas investigativas seriam limitados: 

(i) A alteração e enfraquecimento do sistema de criptografia do WhatsApp seriam 

facilmente detectados por criminosos, que simplesmente migrariam para 

serviços mais seguros;  

(ii) A inserção de backdoor tornaria possível que agentes mal-intencionados 

modificassem ou alterassem o conteúdo da mensagem, prejudicando o valor 

probatório das interceptações para as autoridades;  

(iii) Os criminosos poderiam desenvolver seus próprios aplicativos de mensagens 

usando criptografia forte, os quais seriam totalmente inacessíveis para as 

autoridades policiais;  

(iv) As autoridades já têm à sua disposição diversas técnicas investigativas efetivas 

que são menos onerosas, de forma que a interceptação – último recurso dentre 

as medidas de investigação – não é necessária. 

 Em outras palavras, os ônus e prejuízos impostos à sociedade ultrapassam em muito 174.

os benefícios especulativos ou a promessa de segurança que poderiam ser alcançados ao 

obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema de criptografia ponta-a-ponta. Conforme explica o 

Ministro Velloso: 

“Ainda que a quebra da criptografia fosse a única forma possível para se 

investigar um determinado crime e conduzisse à condenação de malfeitores, o 

bem-estar social agregado decorrente do sucesso da investigação criminal 

seria irrisório frente aos riscos à segurança e à privacidade de mais de um 

bilhão de usuários no Brasil e no exterior – só no Brasil são mais de 100 

milhões –, com benefícios mínimos para a persecução criminal”86. 

 Diante do acima exposto, obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema de criptografia é 175.

desproporcional stricto sensu, pois simultaneamente diminuiria as proteções constitucionais e 

                                       
86  Parecer Carlos Velloso, seção V.30. 
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infraconstitucionais garantidas aos usuários do WhatsApp, ao WhatsApp, ao governo, às 

empresas e à indústria de tecnologia no Brasil, sem trazer benefícios materiais significantes 

para as autoridades.  

 Em suma, enquanto os três requisitos da proporcionalidade devem ser preenchidos 176.

para que a intervenção do Estado atenda ao princípio constitucional da proporcionalidade, no 

caso em tela, nenhum dos requisitos estão preenchidos. Por conseguinte, seria 

desproporcional e, portanto, inadmissível, que o Judiciário obrigasse o WhatsApp a alterar e 

enfraquecer seu sistema de criptografia para cumprir ordens de interceptação.  

VII. O PODER DISCRICIONÁRIO DO JUDICIÁRIO PARA FAZER CUMPRIR AS 

SUAS ORDENS NÃO LHE PERMITE OBRIGAR O WHATSAPP A ALTERAR SEU 

SISTEMA DE CRIPTOGRAFIA. 

 O artigo 139 do novo Código de Processo Civil permite aos juízes “determinar todas 177.

as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária”. Mas o poder discricionário dos juízes determinar medidas para fazer 

cumprir suas ordens não é absoluto. Pelo contrário, esse poder é limitado pelo princípio 

constitucional da proporcionalidade, discutido acima, conforme disposto no artigo 8º do 

Código de Processo Civil:  

“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do  bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a  eficiência” (grifos nossos). 

 Além disso, o poder discricionário dos juízes, nos termos do artigo 139, não pode ser 178.

utilizado de forma a violar os direitos protegidos pela Constituição Federal, pois tais direitos 

não se podem “anular por outra norma constitucional [...], menos ainda por norma de 

hierarquia inferior (lei civil)”87 (grifos nossos). De fato, o artigo 1º do novo Código de 

Processo Civil reconhece que: “[o] processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado 

                                       
87  STF. ADI n. 4815/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.6.2015. 
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conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República 

Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código”.  

 Em suma, os juízes, ao tentarem fazer cumprir suas ordens nos termos do artigo 139, 179.

não podem impor medidas que infrinjam os direitos fundamentais previstos na Constituição 

Federal. Neste caso, como explicado acima, obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema de 

criptografia para ler o conteúdo das mensagens a fim de cumprir as ordens de interceptação 

violaria diversos direitos constitucionais dos usuários do WhatsApp e do próprio WhatsApp, 

assim como violaria o princípio da proporcionalidade. Tais direitos não podem ser violados 

pelo poder discricionário do Judiciário de fazer cumprir suas próprias ordens. 

VIII. CONCLUSÃO 

 Em petição anterior apresentada a esse Eg. Tribunal, o WhatsApp explicou porque as 180.

ordens de bloqueio em escala nacional do serviço do WhatsApp, proferidas por juízes de 

primeira instância em razão do descumprimento de ordens de interceptação, violaram 

diversos direitos fundamentais – previstos na Constituição Federal e no Marco Civil – dos 

seus usuários e do próprio WhatsApp, bem como configuraram sanção desproporcional. 

 Este arrazoado demonstra que (a) o WhatsApp é incapaz, do ponto de vista técnico, 181.

de ler as mensagens de seus usuários, e, portanto, não pode cumprir as ordens de 

interceptação em seu sistema de criptografia atual; (b) a criptografia, longe de ser ilegal, é 

expressamente autorizada e incentivada pela lei; (c) o sistema de criptografia do WhatsApp 

assegura diversos direitos fundamentais dos mais de 120 milhões de cidadãos, organizações, 

e órgãos governamentais que utilizam o aplicativo no Brasil, bem como direitos 

fundamentais do próprio WhatsApp; e (d) obrigar o WhatsApp a alterar o seu sistema de 

criptografia para cumprir ordens de interceptação violaria tais direitos fundamentais. 

 Mais especificamente, no atual sistema de criptografia ponta-a-ponta do WhatsApp, 182.

as mensagens são criptografadas automaticamente e somente o remetente e o destinatário 

– e não o WhatsApp – podem ler o conteúdo dessas mensagens. Como resultado, o 

WhatsApp é tecnicamente incapaz de ler o conteúdo das mensagens privadas de seus 

usuários para cumprir as ordens de interceptação. A inserção de qualquer backdoor ou outra 

vulnerabilidade para permitir ao WhatsApp ou às autoridades ler o conteúdo de 
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comunicações privadas exigiria que o WhatsApp alterasse seu sistema de criptografia e 

introduzisse vulnerabilidades. 

 O Decreto nº 8.771/2016 autoriza expressamente e encoraja a criptografia: "Os 183.

provedores de conexão e de aplicações devem, na guarda, armazenamento e tratamento de 

dados pessoais e comunicações privadas, observar as seguintes diretrizes sobre padrões de 

segurança: ... o uso de soluções de gestão dos registros por meio de técnicas que garantam 

a inviolabilidade dos dados, como encriptação ou medidas de proteção equivalentes" (art. 

13, IV, grifo nosso). 

 Em consonância com o Decreto nº 8.771/2016, nenhuma lei brasileira – nem a Lei de 184.

Interceptação Telefônica, nem o Marco Civil – exige que o WhatsApp altere seu sistema de 

criptografia para poder cumprir as ordens de interceptação. Pelo contrário, obrigar o 

WhatsApp a mudar seu sistema de criptografia violaria diversos direitos constitucionais e 

infraconstitucionais que protegem os usuários do WhatsApp, os órgãos governamentais, as 

empresas e a indústria de tecnologia no Brasil, assim como os direitos do próprio WhatsApp, 

enquanto prestaria um auxílio ínfimo às autoridades. 

 Em relação aos direitos dos usuários do WhatsApp, exigir que o WhatsApp altere 185.

o seu sistema de criptografia violaria os direitos constitucionais à liberdade de expressão 

(art. 5º, IV, e art. 220); liberdade de comunicação (art. 5º, IX, e art. 220); dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III); privacidade, intimidade e vida privada (art. 5º, X); 

inviolabilidade do sigilo das comunicações (art. 5º, XII).  

 A alteração do seu sistema de criptografia também infringiria uma série de direitos 186.

protegidos pelo Marco Civil no contexto do uso da Internet: liberdade de expressão e 

comunicação (art. 2º, caput, art. 3º, I, e art. 8º, caput); privacidade e proteção de dados 

pessoais (art. 3º, II e III, art. 8º, caput, art. 10 e art. 11), que não podem ser divulgados a 

terceiros sem consentimento livre, expresso e informado (art. 7º, VII); e inviolabilidade da 

intimidade e vida privada (art. 7º, I). 

 Com relação aos direitos do WhatsApp, obrigá-lo a modificar seu sistema de 187.

criptografia violaria seus direitos constitucionais e infraconstitucionais à livre iniciativa e livre 

concorrência (art. 1º, IV, e artigo 170, IV, e parágrafo único da Constituição Federal, e art. 
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2º, V, do Marco Civil); igualdade (art. 5º, caput da Constituição Federal); e liberdade de 

escolher o seu próprio modelo de negócios (art. 3º, VIII do Marco Civil).  

 Ademais, obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema de criptografia violaria o princípio 188.

da proporcionalidade ou razoabilidade, pois tal medida precisaria satisfazer todos os três 

requisitos de proporcionalidade – adequação, necessidade e proporcionalidade stricto sensu 

–, mas, neste, caso não satisfaz nenhum desses requisitos. Obrigar o WhatsApp a alterar seu 

sistema de criptografia seria (a) inadequado, porque os esforços das autoridades não seriam 

promovidos significativamente, (b) desnecessários, porque existem inúmeras alternativas 

efetivas disponíveis às autoridades para conduzirem as investigações com sucesso; e (c) 

desproporcional stricto senso, porque os prejuízos para os usuários do WhatsApp, o próprio 

WhatsApp, o governo, as empresas e a indústria de tecnologia no Brasil (incluindo violações 

de diversos direitos constitucionais), advindos do enfraquecimento do sistema de criptografia 

do WhatsApp, são significativamente maiores do que o limitado potencial benefício para 

investigações criminais.  

 Dada a incapacidade do WhatsApp de ler o conteúdo das mensagens e cumprir as 189.

ordens de interceptação em seu sistema de criptografia atual, impor sanções ao WhatsApp 

por descumprimento de tais ordens é ilegal. De fato, vários julgados estabeleceram que uma 

parte não pode ser penalizada por não cumprir uma ordem judicial quando a parte não for 

capaz de cumpri-la88.  

 Tampouco a prerrogativa do Judiciário de impor sanções para assegurar o 190.

cumprimento das suas ordens (nos termos do artigo 139 do novo Código de Processo Civil 

ou de qualquer outra lei) pode ser exercida de maneira a violar os direitos constitucionais 

acima mencionados.89  

                                       
88  O STJ reformou decisão que impôs multa de R$ 1,4 milhões ao Google, uma vez que "a obrigação de fazer 

imposta ao GOOGLE na hipótese específica dos autos, na condição de provedor de site de pesquisa virtual, se 
mostrava desde o início impossível de ser efetivada, daí decorrendo a teratologia da decisão que fixou multa 
cominatória para o caso de descumprimento, com clara violação do art. 461, § 5º, do CPC " - STJ. RCl nº. 
5.072/AC, rel. para o acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 11.12.2013. No mesmo sentido: STJ. REsp nº. 
743.185/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 9.3.2010; STJ. AgInt no AgRg no AREsp nº. 738.682/RJ, Rel. para o 
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.11.2016; STJ. REsp nº. 1.641.155/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 
13.6.2017; STJ. REsp nº. 1.432.566/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.5.2017.   

89  Os direitos constitucionais não se podem "anular por outra norma constitucional [...],menos ainda por norma 
de hierarquia inferior (lei civil) [...]" STF. ADI n. 4815/DF, Re. Min. Cármen Lúcia, j. 10.6.2016. De forma 
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 Pelas razões acima expostas, o WhatsApp requer que esse Eg. Tribunal declare que 191.

impor sanções ao WhatsApp para compeli-lo a alterar o seu sistema de criptografia a fim de 

cumprir as ordens de interceptação é inconstitucional uma violação de diversos direitos 

fundamentais dos cidadãos brasileiros e do WhatsApp. 

São Paulo, 14 de novembro de 2017. 
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consistente, o artigo 1º do novo Código de Processo Civil reconhece que "o processo civil será ordenado, 
disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da 
República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código". Como o professor Vilhena 
concluiu em seu parecer (seção III (5)): "Embora o dispositivo citado do mencionado Código [artigo 139 do 
novo Código de Processo Civil] conceda à autoridade judicial discricionariedade para garantir o cumprimento 
de suas decisões, não se pode dizer que tal poder permita a violação de direitos constitucionais. Isso em 
razão da supremacia da Constituição [...] Sendo assim, conclui-se que os direitos constitucionais de milhões 
de brasileiros não podem ser violados por uma decisão judicial que busca impor medidas para assegurar o 
cumprimento de suas ordens". 
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