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NOTA TÉCNICA SOBRE O PROJETO DE LEI DO SENADO 169/2017 

O Grupo de Apoio sobre Criminalidade Cibernética (GACC) da 2ª Câmara de 

Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República, considerando ser 

necessário alertar a sociedade brasileira sobre os indesejados efeitos da eventual 

aprovação do PLS 169/2017 às investigações relacionadas aos diversos crimes 

praticados por meio de aplicações de Internet, vem a público expor e relatar o que 

segue. 

Marco Civil da Internet (MCI) – Lei 12.965/14 

O Marco Civil da Internet (MCI) – norma inovadora e fruto de intenso e 
democrático debate – trata, entre outros assuntos, da proteção da privacidade dos 
usuários e do fornecimento de dados pelas empresas provedoras de conexão e 
aplicações, entre as quais as que prestam o serviço de transmissão de mensagens 
online e em redes sociais. O MCI estabelece, ainda, que a prestação de serviços de 
internet a cidadãos brasileiros deve seguir as leis nacionais, visando a efetividade das 
decisões judiciais e a proteção dos cidadãos, conforme os artigos 10 a 12 da Lei 
12.965/14, em harmonia com o artigo 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 

Ao prever que tais dados somente podem ser disponibilizados mediante 
ordem judicial (artigo 10, §1º), o MCI explicitou que os mesmos estão protegidos 
pela chamada cláusula de reserva de jurisdição, que visa conferir especial proteção 
aos usuários de Internet, considerando o risco peculiar a que estes se sujeitam ao 
participarem da rede. 
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Outrossim, o artigo 11 do MCI determina que as empresas que prestem 
serviços no Brasil (isto é, a brasileiros), ainda que aqui não possuam filiais, devem 
observar a lei brasileira quanto aos procedimentos de coleta, armazenagem, guarda ou 
tratamento de dados de registro, dados pessoais ou dados de comunicações (artigo 11, 
§2º). 

Já o Decreto nº 8771/16, que regulamenta o MCI, deixou claro que tal 
obrigação também se refere à transmissão dos referidos dados às autoridades 
brasileiras sempre que requisitados, devendo ser observada a lei processual brasileira, 
com comunicação direta às autoridades nacionais, sem a necessidade de pedido de 
cooperação jurídica internacional (mutual legal assistance request). O argumento de 
que têm sede no exterior e que, por isto, só devem cumprir decisões judiciais 
emitidas por autoridades de seus países, tem sido reiteradamente utilizado por 
empresas como Facebook e WhatsApp. 

Por sua vez, o artigo 15 do MCI prevê que cabe ao provedor de aplicações 
de Internet – expressão que inclui aplicativos de mensagens instantâneas online e 
redes sociais – a obrigação de manter os registros de acesso a tais aplicações, sob 
sigilo, em ambiente controlado e seguro, pelo prazo de 6 (seis) meses. Contudo, essas 
empresas se negavam a guardar os registros de acesso pelo período legal, e algumas 
até mesmo não armazenavam por nenhum período, como o WhatsApp, que somente 
este ano informou ao MPF/SP que passaria a armazenar os metadados pelos 6 (seis) 
meses exigidos pelo aludido disposto legal, por já estar respondendo a um 
procedimento administrativo por descumprimento ao mesmo; por tais motivos, vinha 
descumprindo sistematicamente ordens judiciais brasileiras, o que dificultava ou 
mesmo inviabilizava a responsabilização cível e criminal de autores de atos ilícitos na 
Internet. 
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Modelo criptográfico 

O uso do modelo criptográfico nas comunicações ponto a ponto é tema da 
mais alta complexidade que envolve, de um lado, a política de segurança adotada 
quanto aos conteúdos das mensagens e a privacidade dos usuários e, de outro, a maior 
dificuldade na obtenção de provas nas searas cível e criminal. Contudo, 
habitualmente as empresas utilizam este argumento para também se esquivar da 
obrigação de fornecer registros de comunicação, dados armazenados e os metadados, 
que não são criptografados. 

Sanções previstas no MCI 

O artigo 12 do MCI busca assegurar a eficácia das decisões judiciais 
brasileiras em tema de dados de internet. Conforme já exposto, o principal argumento 
das empresas para o não fornecimento de dados que trafegam em aplicativos de 
mensagens online ou em redes de relacionamento é o de que tais companhias não se 
submetem à jurisdição brasileira por não terem sede no País.  

Com isso, a suspensão temporária da coleta, armazenamento, guarda e 
tratamento de registros de dados pessoais, prevista no inciso III do art. 12, é medida 
subsidiária a ser adotada quando outras sanções capazes de inibir o descumprimento 
das ordens judiciais – a exemplo de advertências, multas e bloqueio de contas 
bancárias dessas empresas –, não forem suficientes para fazê-las cumprir a legislação 
vigente. Tais medidas devem ser usadas sempre que necessário, após o esgotamento 
de outras menos gravosas; contudo, como se verá adiante, a eventual aprovação do 
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PLS 169/2017 comprometerá sobremaneira a utilização de tais medidas na 
perquirição dos diversos crimes praticados por meio de aplicações de Internet. 

Necessidade de colaboração 

Para fazer valer a sua missão institucional prevista na Constituição de 
1988, o Ministério Público tem insistido na negociação com as empresas de Internet. 
Contudo, até o presente momento, os avanços têm sido tímidos, como a observância 
ao art. 15 do MCI, e disponibilidade de realizarem Oficinas em todos os estados 
brasileiros para autoridades judiciais, dos Ministérios Públicos e policiais para 
esclarecerem sua atuação, os dados que fornecem, e deixar contatos. 

Inobstante, diferentemente do que alegam, as empresas de aplicativos de 
Internet, como Facebook e WhatsApp, não colaboram de forma plena e efetiva, 
conforme exigem as leis brasileiras, nem manifestaram real disposição para negociar 
caminhos efetivos para o fornecimento de conteúdo de seus serviços, sejam 
criptografados ou não, determinados por ordem judicial nacional. 

Crimes pela internet 

A universalização da Internet e o crescimento da convivência humana no 
mundo virtual tem aumentado exponencialmente a prática de cibercrimes e de crimes 
comuns, mas graves, tais como tráfico de drogas (doméstico e internacional), 
divulgação de pornografia infantil, racismo, crimes de ódio, crimes patrimoniais e o 
crime de terrorismo. A cooperação dos provedores de conexão e de aplicações com o 
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Ministério Público e com a Polícia é fundamental para deter ou prevenir essas 
atividades criminosas. 

Missão do Ministério Público 

Com a publicação da nota técnica dos Ministérios Públicos que combatem 
crimes cibernéticos sobre o descumprimento da legislação brasileira que regulamenta 
o uso da Internet, os Ministérios Públicos Estaduais integrantes do GNCOC - Grupo 
Nacional de Combate às Organizações Criminosas e o Ministério Público Federal 
pretenderam cumprir seu dever constitucional de prestar informações claras e 
objetivas à sociedade para melhor esclarecê-la dos problemas que têm sido 
enfrentados no combate aos ilícitos praticados pela internet e que apenas poderiam 
ser satisfatoriamente solucionados com a adequação das empresas provedoras de 
conexão e de aplicações às leis brasileiras, devendo tais pessoas jurídicas colaborar 
efetivamente com as autoridades nacionais, sob pena de se inviabilizar a investigação 
e persecução penal ou cível de graves condutas violadoras da lei já nos seus primeiros 
passos. 

É fácil perceber as consequências e riscos do mau uso de aplicações de 
Internet e as dificuldades que surgem com o descumprimento da legislação em vigor, 
notadamente o MCI. Somente uma sociedade informada pode colaborar no debate, 
visando encontrar o devido equilíbrio entre os direitos à privacidade e à liberdade de 
expressão e os direitos à segurança pessoal e à segurança pública mediante atuação 
do Estado, no seu dever constitucional de prover Justiça para todos. 

Validade das sanções previstas no MCI atingidas pela eventual aprovação do PLS 
169/2017 
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Os incisos III e IV do art. 12 da Lei 12.965/2014 não padecem de quaisquer 
vícios de inconstitucionalidade. Ao contrário, integram, juntamente com os demais 
incisos do artigo 12, e com os artigos 10 e 11 do Marco Civil, o arcabouço protetivo 
dos caros princípios da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, dos dados 
pessoais e da soberania nacional descritos pelo Marco Civil, que também integra 
sistema maior de proteção no qual a Constituição Federal representa seu principal 
pilar. 

A possibilidade de suspensão temporária ou proibição de exercício das 

atividades descritas no artigo 11, que na prática implica no não funcionamento da 

atividade oferecida pelo aplicativo, vem para garantir que os princípios mencionados 

sejam observados, bem como a soberania nacional com o respeito à legislação pátria. 

A submissão à lei pátria é vital em um mundo globalizado, onde serviços são 

oferecidos sem limitação geográfica, sob pena do Estado e da sociedade não poderem 

mais ditar seus rumos e proteger os direitos que lhe são caros, ficando reféns do que 

entende adequado determinada empresa que, como não poderia deixar de ser, tem 

como principal objetivo a obtenção de lucro e não a proteção dos direitos 

fundamentais inscritos na Constituição. 

A correta proporcionalidade da sanção a ser aplicada no caso concreto 

depende de juízo de valor individualizado em cada situação fática e passará pelo 

controle das vias judiciais adequadas. O que importa ressaltar é que a previsão de 

sanção, em si, não é inconstitucional, como também não é a decisão que, após 

inúmeras tentativas frustradas, não enxerga alternativa senão a suspensão temporária 

de serviço que insiste em descumprir, ele sim, o que determina a Constituição 

Federal. 
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A reflexão que deve ser realizada é em que medida uma empresa provedora 

de aplicativos de internet, que opera no País, pode ser compelida a colaborar com as 

autoridades públicas para desvendar e impedir o cometimento de delitos, fazendo, 

para tanto, modificações técnicas possíveis e pontuais, se necessárias.  

A criptografia usada por determinados aplicativos de troca instantânea de 

mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, o mais usado por brasileiros (100 

milhões de usuários), mesmo porque não se conhece exatamente a forma de sua 

aplicação prática, não pode servir de escudo para destruir sistema de proteção de 

privacidade, deixando vulneráveis direitos constitucionalmente previstos e a 

soberania nacional. 

Os indesejados efeitos da eventual aprovação do PLS 169/2017 

O PLS 169/2017 pretende alterar o Capítulo III da Lei nº 12.965/2014 

(MCI), acrescendo-lhe a Seção V, contendo o art. 23-A, o qual, a um só tempo, 

condiciona a suspensão do funcionamento ou o bloqueio de acesso de aplicação de 

internet ao incentivo ou promoção da prática de crime (caput), bem como veda a 

suspensão do funcionamento de aplicação de internet destinada ao envio de 

mensagens instantâneas (§2º). 

No entanto, tais medidas de suspensão ou bloqueio estão abrangidos pelo 

poder geral de cautela do juiz, a partir da demonstração do fumus boni iuris 

(probabilidade do direito alegado) e do periculum in mora (perigo de ineficácia à 

prestação jurisdicional), bem como à luz da inadequação das medidas cautelares 

típicas, que traduzem a subsidiariedade daquelas.  
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O poder geral de cautela tinha previsão no art. 798 do Código de Processo 

Civil de 1973, e continua previsto no Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 

297, caput, segundo o qual “o juiz poderá determinar as medidas que considerar 

adequadas para a efetivação da tutela provisória”. 

Ademais, o poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da 

tutela jurisdicional adequada (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República), 

segundo a qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”.  

Vale ressaltar que a jurisprudência dos nossos tribunais também consagrou 

o referido poder geral de cautela, como se nota, cristalinamente, nos julgados 

colacionados, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. TEMA 
S U S C I T A D O S O M E N T E E M A C L A R A T Ó R I O S . N Ã O 
CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM 
FALÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PODER 
GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. EXERCÍCIO. INEXISTÊNCIA DE 
ÓBICE, EM VIRTUDE DE EVENTUAL PREVISÃO DE MEDIDA 
CAUTELAR ESPECÍFICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
PRÓPRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALCANCE SOBRE BENS 
PRESENTES E FUTUROS. 1. Não se pode imputar omissão a acórdão que 
deixa de analisar tese que nem sequer constou nas razões do recurso que 
devolve a matéria à Segunda Instância. 2. Diante da inegável influência 
que um decreto de falência exerce na ordem social, bem como diante da 
necessidade de se fiscalizar a obediência ao pagamento preferencial de 
certas modalidades especiais de crédito disciplinadas pelo Poder Público, 
reconhece-se a legitimidade do Ministério Público para realizar pedido 
incidental, nos autos da falência, de desconsideração da personalidade 
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jurídica e de indisponibilidade de bens dos envolvidos em ato tido como 
destinado a prejudicar credores da falida. 3. A existência de medida 
cautelar específica não impede o exercício do poder cautelar do juiz, 
embasado no artigo 798 do CPC. 4. Garantido o direito ao contraditório, 
ainda que diferido, não há falar em nulidade de decisão que desconsidera 
a personalidade jurídica, em autos de processo de falência, para, 
cautelarmente, alcançar bens de administradores que teriam agido com o 
intento de fraudar credores. 5. A indisponibilidade de bens, quando 
determinada com o objetivo de garantir o integral ressarcimento da parte 
lesada, alcança todos os bens, presentes e futuros, daquele acusado da 
prática de ato ímprobo. 6. Recurso especial desprovido e pedido cautelar 
indeferido.” 
(REsp 1182620/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 
julgado em 10/12/2013, DJe 04/02/2014)  

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - 
INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - 
INOCORRÊNCIA - PODER GERAL DE CAUTELA - MATÉRIA 
JORNALÍSTICA - OFENSA À HONRA - REEXAME FÁTICO E 
PROBATÓRIO - SÚMULA N. 7 DO STJ - VALORAÇÃO DA PROVA - 
IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL - 
INTERVENÇÃO DO STJ - DESNECESSÁRIA - AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC, 
uma vez que, se tratando de matéria jornalística ofensiva à honra do 
autor, cuja lesividade foi constatada de pronto, liminarmente, é 
perfeitamente razoável que o magistrado, ao tomar conhecimento de que, 
meses depois, o texto lesivo permanecia publicado no portal virtual 
mantido pela agravante, lance mão do seu poder geral de cautela, a fim 
de determinar a remoção da reportagem danosa do aludido sítio da 
revista na internet. 2. Nos termos da orientação deste Pretório, o valor 
estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas 
hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, 
distanciando-se se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia 
no presente caso, em que o quantum indenizatório pelos danos morais 
restou fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3. Agravo regimental não 
provido”.  
(AgRg no AREsp 90.579/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 
TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 26/06/2012) 
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Com isso, as limitações jurisdicionais pretendidas pelo PLS 169/2017 

padecem de vício de inconstitucionalidade material.  

Isso porque é impossível ao legislador prever, ao tempo da elaboração da 

norma, todas as hipóteses em que os bens juridicamente tuteláveis podem estar 

envolvidos quando objetos de demanda judicial, as quais podem exigir, como únicas 

medidas adequadas e proporcionais, justamente a suspensão do funcionamento ou 

bloqueio de acesso da aplicação. 

Além disso, consoante os artigos 50 e 51 do Código Civil, a própria 

possibilidade da extrema desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso 

da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade (isto é, desvio da 

simples finalidade de promoção da comunicação pela Internet, para efetivo 

acobertamento de práticas delitivas perpetradas na rede) já autoriza 

indiscriminadamente as medidas de suspensão ou bloqueio de aplicações 

desconformes, por simples interpretação sistemática cristalizada no brocardo in eo 

quod plus est semper inest et minus (“quem pode o mais, pode o menos”), ou a 

maiori, ad minori. 

Também há disposições semelhantes no artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, 

conforme seu §3º, in verbis: 

“§ 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o 

Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, 

sob pena de desobediência. 
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I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do 

material respectivo; 

II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, 

eletrônicas ou da publicação por qualquer meio; (Redação dada pela Lei 

nº 12.735, de 2012) 

III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na 

rede mundial de computadores. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)” 

Outra distinção absolutamente necessária, apesar de desconsiderada pelo 

PLS 169/2017, é entre o conceito de metadados (dados como localização da máquina  

e horário do envio e destino da mensagem) e o efetivo conteúdo da mensagem, objeto 

de criptografia. 

De fato, há decisões judiciais que determinavam o bloqueio do WhatsApp 

em razão da não entrega do conteúdo criptografado; não havia, naquele momento, o 

entendimento do que significava a criptografia ponto-a-ponto, tanto que tais decisões 

foram revertidas em grau de recurso.  

Ocorre que, em muitos casos, sequer os metadados eram entregues, 

tornando impossível iniciar a investigação de crimes gravíssimos como planejamento 

de homicídios de agentes públicos e outras ações de organizações criminosas. 

De outro modo, a aplicabilidade das sanções do artigo 12 do MCI 

(advertência, multa, suspensão do serviço e interrupção do serviço) em caso de 

descumprimento de ordem judicial visa assegurar justamente o disposto nos artigos 

10 e 11 do MCI, isto é, garantir a privacidade dos dados (artigo 10), que devem ser 
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manipulados segundo as regras do MCI e demais leis brasileiras e a regra de 

jurisdição (artigo 11), garantindo que aos serviços prestados no Brasil se aplique a lei 

brasileira.  

Insta frisar, para tais casos, a absoluta desnecessidade de cooperação 

internacional para obter dados, pela aplicação do próprio MCI, com comunicação 

direta às autoridades nacionais, sem a necessidade de pedido de cooperação jurídica 

internacional (mutual legal assistance request). 

Subsidiariamente, em caso de manutenção e seguimento do PLS 169/2017, 

ao menos seria imprescindível o acréscimo de mais 2 parágrafos ao eventual novel 

artigo 23-A do MCI, de modo a se prever a indisponibilidade patrimonial de 

empresas que descumprirem ordens judiciais destinadas ao fornecimento de dados, 

incorrendo em obstrução de justiça, bem como a fim de consolidar a desnecessidade 

de cooperação internacional para obtenção de dados, pela possível redação a seguir 

concertada: 

“§4º. O juiz poderá determinar a indisponibilidade de bens, direitos e 
valores pertencentes à pessoa jurídica, nacional ou estrangeira, inclusive 
suas subsidiárias e integrantes do mesmo grupo econômico, responsável 
por aplicações de internet, sempre que descumprirem ordem judicial para 
o fornecimento de dados cadastrais, metadados e comunicações não 
criptografadas de usuários sujeitos a investigação ou a processo no Brasil.  

§5º. O disposto no parágrafo anterior independe de rogatórias ou pedidos 
de cooperação jurídica internacional, se presente qualquer das hipóteses 
do art. 11 desta Lei.” 
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Outrossim, o Ministério Público Federal é contra o PLS 169/2017, na 

medida em que a eventual aprovação do mesmo piora o enforcement das decisões 

judiciais brasileiras, bem como acaba por consubstanciar severo risco à liberdade de 

pensamento e de expressão.  

NEIDE M. C. CARDOSO DE OLIVEIRA 

PROCURADORA REGIONAL DA REPÚBLICA 

COORDENADORA DO GRUPO DE APOIO SOBRE CRIMINALIDADE CIBERNÉTICA DO MPF 

VLADIMIR ARAS 

PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA 

DIRETOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS DA ANPR  
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