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Resumo: A disputa entre as redes sociais e o Poder Judiciário 

quanto ao cumprimento de ordens de quebra de sigilo de comu-

nicação de usuários para instrução de investigações criminais 

desperta debate multidisciplinar. Para além da verificação do ca-

bimento, da razoabilidade e da proporcionalidade das medidas 

processuais de coerção ou sancionamento - tal como a suspensão 

temporária do WhatsApp, a ponderação deve levar com consi-

deração quem são e ao que se prestam os grupos econômicos 

gestores das redes sociais. Por outro lado, não podemos esquecer 

o que aceitamos ou arriscamos quando passamos a nos comuni-

car por via de aplicativos ofertados pelas empresas de tecnolo-

gia. Sob a retórica da defesa da privacidade dos usuários, da in-

ternet livre e da democracia, as redes sociais transformam 
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milhões de usuários em verdadeiros escudos humanos, anteparos 

aptos a barrar o controle jurisdicional efetivo sobre seu funcio-

namento.     

 

Palavras-Chave: Redes sociais. Suspensão do WhatsApp. Me-

didas coercitivas. Medidas sancionatórias. 

 

PRIVATE LIFE, INTIMACY AND INVIOLABILITY OF 

COMMUNICATIONS IN RESPECT OF THE DUTY OF JU-

RISDICIONAL COLLABORATION OF SOCIAL NET-

WORKS: WHAT DO WE LEARN FROM WHATSAPP 

BLOCK CASES IN BRAZIL? 

  

Abstract: The dispute between the social networks and the judi-

ciary system in Brazil, regarding compliance with orders for 

breach of confidentiality of users' communication to improve 

criminal investigations, arouses multidisciplinary debate. In ad-

dition to verifying the appropriateness, reasonableness and pro-

portionality of procedural coercion or sanctioning measures - 

such as the temporary suspension of WhatsApp -, considerations 

must be given to who they really are and what they want. In the 

other hand, we cannot forget what we accept or risk when we 

communicate through them. Under the rhetoric of defending 

user privacy, the free internet, and democracy, social networks 

turn millions of users into true human shields, barriers that can 

block effective jurisdictional control over their functioning. 

 

Keywords: Social networks. WhatsApp suspension. Coercive 

measures. Sanctionatory measures.   

 

Sumário: 1. O caso WhatsApp - 2. O discurso da defesa da pri-

vacidade e da internet livre por um mundo melhor - 3. Quem é 

quem?- 4. O que nós temos a ver com isso? - 5. Medidas coerci-

tivas, teste de ponderação e lesão a terceiros - 6. A suspensão do 
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WhatsApp como medida sancionatória típica por violação ao 

marco legal da internet - 7. O WhatsApp e os escudos humanos  

 

1. O CASO WHATSAPP 

   

 sistemática recusa das redes sociais1 em colaborar 

com autoridades públicas na obtenção de dados de 

alguns de seus usuários, no intuito de instruir in-

vestigações criminais, levanta importante e difícil 

debate em diversos países.  

No Brasil, dentre as medidas coercitivas já utilizadas por 

magistrados para tentar quebrar a resistência do WhatsApp nesse 

sentido, incluiu-se a suspensão temporária do funcionamento do 

aplicativo em todo o território nacional.  

Em um dos casos mais conhecidos, ocorrido no ano de 

2015, uma magistrada de São Bernardo do Campo/SP quebrou 

o sigilo de dados de três suspeitos da prática de crime de tráfico 

de drogas, requisitando à empresa WhatsApp o envio das infor-

mações colhidas, sob pena de incidência de multa coercitiva. 

Após quase cinco meses de insucesso na obtenção das informa-

ções requisitadas, finalmente aplicou-se à empresa a suspensão 

temporária de seus serviços. 

No mesmo ano de 2015, outra determinação similar de 

suspensão do WhatsApp foi determinada pelo juízo da comarca 

de Teresina (PI). No ano de 2016, registraram-se outros dois ca-

sos similares de descumprimento de ordens proferidas pelos ju-

ízos das comarcas de Duque de Caxias (RJ) e de Lagarto (SE).  

Esses casos acabaram deflagrando ações de controle con-

centrado de constitucionalidade. 

Atualmente pendem junto ao Supremo Tribunal Federal 

duas ações originárias que têm por objetivo (direto ou indireto) 
 

1 Dentre as mais famosas e utilizadas redes sociais no Brasil, pela ordem do número 
de usuários estão: Facebook, WhatsApp, Youtube, Instagram, Twiter, Linkedin, Pin-
terest, Google+, Messenger e Snapchat (fonte: https://marketingdeconteudo.com/re-
des-sociais-mais-usadas-no-brasil, acessado em 10/4/2018). 

A 
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precisamente desautorizar a imposição de medidas judiciais de 

suspensão dos serviços dos aplicativos de comunicação – tal 

como o WhatsApp. 

Na Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-

mental (ADPF) nº 403, de relatoria do Ministro Edson Fachin, 

impugna-se especificamente a decisão que determinou a sus-

pensão judicial do WhatsApp em todo o território nacional, em 

razão do descumprimento da ordem de interceptação judicial 

do conteúdo das comunicações, sob o argumento da ofensa do 

direito à comunicação, bem como violação aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade.2 

Já na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 

5527, de relatoria da Ministra Rosa Weber, requer-se a decla-

ração da inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei 

nº 12.965/2014 (marco civil da internet) que tratam da sanção 

de suspensão dos aplicativos de comunicação ou, alternativa-

mente, a aplicação de interpretação conforme a Constituição 

Federal. Os fundamentos principais dessa ação são a ofensa 

aos direitos de comunicação, da livre iniciativa e da defesa dos 

consumidores. 

A fim de instruir referidas ações, o STF realizou em ju-

nho de 2017 audiência pública no intuito de fomentar o debate 

social e de se obter informações técnicas a respeito do funciona-

mento dos aplicativos. Em especial, objetivou-se encontrar pos-

síveis soluções tecnológicas para compatibilizar a necessidade 

de cooperação das redes sociais com as investigações judiciais 

criminais e a garantia de preservação do sigilo de seus usuários.3 

 
2 Requereu-se em tal ação que o STF “declare que impor sanções ao WhatsApp para 
compeli-lo a alterar o seu sistema de criptografia a fim de cumprir as ordens de inter-

ceptação é inconstitucional, uma violação de diversos direitos fundamentais dos cida-
dãos brasileiros e do WhatsApp”. 
3 Dentre as questões formuladas pelo próprio STF para debate na referida audiência 
pública, destacam-se: “1 - Em que consiste a criptografia ponta a ponta (end to end) 
utilizada por aplicativos de troca de mensagens como o WhatsApp?; 2 – Seria pos-
sível a interceptação de conversas e mensagens realizadas por meio do aplicativo 
WhatsApp ainda que esteja ativada a criptografia ponta a ponta (end to end)?; 3 – 
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A empresa WhatsApp manifestou-se na referida ADPF 

tentando justificar o não cumprimento das ordens judiciais de 

interceptação de seus usuários pela suposta inviabilidade de que-

brar o atual sistema de criptografia entre as comunicações pelo 

aplicativo. Para fazê-lo, segundo a empresa, seria necessária a 

introdução de uma vulnerabilidade do tipo backdoor, o que en-

fraqueceria seu sistema de criptografia e, por consequência, a 

segurança de seus usuários.4 

Para além disso, sustentou a empresa que: i) A legislação 

brasileira expressamente autoriza e incentiva a criptografia e não 

há lei que imponha ao WhatsApp o enfraquecimento do seu sis-

tema de criptografia para cumprir ordens de interceptação; ii) 

Obrigá-la a alterar seu sistema de criptografia violaria os direitos 

dos cidadãos brasileiros garantidos pela Constituição Federal e 

pelo marco civil da internet; iii) Obrigá-la a alterar seu sistema 

de criptografia violaria os direitos à livre iniciativa, livre concor-

rência e igualdade; iv) Obrigá-la a alterar seu sistema de cripto-

grafia para disponibilizar uma outra ferramenta de investigação 

às autoridades constituiria intervenção estatal desproporcional e 

v) O poder discricionário do judiciário para fazer cumprir as suas 

ordens não lhe permite obrigar o WhatsApp a alterar seu sistema 

de criptografia. 

Não são poucas as vozes que têm se erguido para denun-

ciar o exagero, a falta de razoabilidade e a desproporcionalidade 

da medida de suspensão das atividades do WhatsApp, que 
 

Seria possível desabilitar a criptografia ponta a ponta (ent do end) de um ou mais 
usuários específicos para que, dessa forma, se possa operar interceptação juridica-
mente legítima?; 4 – Tendo em vista que a utilização do aplicativo WhatsApp não 
se limita a apenas uma plataforma (aparelhos celulares/smartphones), mas permite 
acesso e utilização também em outros meios, como, por exemplo, computadores 

(no caso do WhatsApp mediante o WhatsApp Web/Desktop), ainda que a cripto-
grafia ponta a ponta (end to end) esteja habilitada, seria possível ‘espelhar” as 
conversas travadas no aplicativo para outro celular/smartphone ou computador, 
permitindo que se implementasse ordem judicial de interceptação de um usuário 
específico?”. 
4  Íntegra da manifestação do WhatsApp disponível em www.jota.info/wp-con-
tent/uploads/2017/11/paginador.pdf 
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afetaria, atualmente, mais de 120 milhões de usuários do aplica-

tivo no país.5 

De fato, em uma primeira impressão, a gravidade da co-

erção imposta e a lesão a terceiros indicaria o equívoco da utili-

zação de tal espécie de coerção pelo Poder Judiciário. A afetação 

de milhões de consumidores, que “nada teriam a ver com o pro-

blema”, seria argumento suficientemente forte para evidenciar a 

inadequação da medida adotada.    

 

2. O DISCURSO DA DEFESA DA PRIVACIDADE E DA IN-

TERNET LIVRE POR UM MUNDO MELHOR  

 

Nossa pessoal convicção a respeito desse e de outros ca-

sos envolvendo o bloqueio do WhatsApp começou a mudar a 

partir da leitura da postagem de Mark Zuckerberg (o C.E.O do 

Facebook, que é proprietária do WhatsApp), a respeito da deci-

são judicial de São Bernardo do Campo/SP (traduzimos): 
Este é um dia triste para o país. Até hoje o Brasil tem sido um 
importante aliado na criação de uma internet aberta. Os bra-

sileiros estão sempre entre os mais apaixonados em comparti-

lhar suas vozes on line”. (...) Estamos desapontados com essa 

decisão míope de cortar o acesso ao WhatsApp, uma ferra-

menta de comunicação que muitos brasileiros passaram a de-

pender, e tristes por ver o Brasil se isolar do resto do mundo". 

(...) Estou chocado que nossos esforços em proteger dados pes-

soais poderiam representar a punição de todos os usuários 

brasileiros do WhatsApp pela decisão extrema de um único 

juiz. 

Captura-se dessa postagem uma verdadeira confissão do 

dono da empresa a respeito do real motivo pelo qual o WhatsApp 

não cumpriu a ordem judicial em questão. Diferentemente do 

que se chegou a publicar na mídia brasileira, o descumprimento 

não decorreu da inacessibilidade dos dados requisitados ou – ao 

menos na época (2015) - de qualquer outro motivo técnico-

 
5 Vide, por todos, Eduardo Talamini, Medidas coercitivas e proporcionalidade: o caso 
WhatsApp. In: Revista Brasileira da Advocacia, vol. 0, São Paulo, RT, 2016.  
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operacional que, aliás, pareceria mesmo surreal para uma em-

presa de alta tecnologia avaliada em mais de U$ 23 bilhões (va-

lor pelo qual foi comprada pelo Facebook em outubro de 2014). 

A percepção de que se tratou de confissão parece ainda 

ser corroborada pelos argumentos usados pelo WhatsApp na im-

petração do mandado de segurança que impugnou a ordem judi-

cial que lhe foi aplicada: 
Os subscritores da inicial alegam que a decisão judicial ata-

cada é ilegal, pois a) a pretexto de investigar 3 linhas telefôni-
cas, afasta milhões de usuários, incluindo redes de serviços de 

utilidade pública; b) não intimou a impetrante a cumprir a or-

dem judicial, o que era possível através da cooperação jurí-

dica internacional; c) violou o Marco Civil da Internet (Lei 

Federal 12.965/14) e o Decreto 3.810/2001. Invocam violação 

ao princípio da proporcionalidade, pois a pretexto de inter-

ceptar apenas uma linha telefônica brasileira, milhões de usu-

ários em todo o país foram afetados pela medida, acarretando 

ônus a pessoas que não estão diretamente ligadas à investiga-

ção criminal. Alegam que o teor da decisão transcende o es-

paço territorial brasileiro, já que usuários ao redor do mundo 
estão impossibilitados de se comunicar com qualquer usuário 

do WhatsApp no Brasil. Sustentam a ocorrência de erro ao 

equiparar o Facebook ao WhatsApp, afirmando que em face 

desse equívoco não houve a intimação da segunda empresa, 

que constitui pessoa jurídica distinta da primeira, apoiando-se 

também, mais uma vez, na Lei Federal 12.965/14, conhecida 

como Marco Civil da Internet. Para arrematar a impetrante 

fala de perigo de dano irreparável para dezenas de milhões de 

brasileiros, postulando, em consequência, a concessão de li-

minar para o fim de suspender a decisão combatida. 

Da confissão de Zuckerberg – cínico discurso libertador 

da civilização mundial – infere-se que o WhatsApp deliberada-

mente descumpriu a ordem judicial porque quis, porque achou 

que podia, porque achou que devia, no intuito de “proteger os 

dados pessoais de seus usuários” e para vencer mais uma batalha 

por uma “internet livre”. 

Pouco a pouco, nossas primeiras impressões a respeito 

da desproporcionalidade, do exagero e da inutilidade da decisão 
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de suspensão do aplicativo para forçar a empresa a cooperar com 

o Poder Judiciário brasileiro foram dando lugar a uma convicção 

em sentido diametralmente oposto.   

A informação de que a companhia deliberadamente des-

cumpriu decisão judicial proferida para viabilizar a instrução de 

persecução criminal (jurisdição penal) de crime equiparado a 

hediondo (tráfico de entorpecentes) é, claramente, prova da ten-

tativa de obstrução do sistema jurisdicional criminal.6  

O simplista e padronizado discurso utilizado por Zucker-

berg para justificar o descumprimento das ordens judiciais de 

cooperação com as autoridades brasileiras resumiu-se ao su-

posto risco de submeter todos os usuários do WhatsApp, seja aos 

ataques de hackers, seja às censuras e monitoramentos governa-

mentais equivalentes aos impostos em países como a China, 

Cuba e Venezuela.  

Zuckerberg não deve ter a menor ideia de que o Brasil 

conta com uma proteção constitucional do sigilo das comunica-

ções e de dados7 bastante rígida, somente autorizando sua quebra 

 
6 Com enorme atraso, a legislação brasileira finalmente tipificou o crime de obstrução 
de investigações criminais, por obra da Lei nº 12.850/2013, que trata das organizações 
criminosas. O seu art. 2o estabelece como crime “Promover, constituir, financiar ou 
integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclu-
são, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às 
demais infrações penais praticadas. § 1o  Nas mesmas penas incorre quem impede ou, 

de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organiza-
ção criminosa”. Já o art. 21 tipifica outra conduta de obstrução: “Recusar ou omitir 
dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Minis-
tério Público ou delegado de polícia, no curso de investigação ou do processo: Pena - 
reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa”. Em que pesem as dificuldades 
da especificação da responsabilidade subjetiva dos responsáveis pela obstrução, cer-
tamente esse seria um caminho a se seguir mediante instauração de inquérito policial. 
7 Cite-se, ainda, a recente Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) que 

inclui, dentre seus fundamentos (art. 2º): “I - o respeito à privacidade; II - a autode-
terminação informativa; III - a liberdade de expressão, de informação, de comunica-
ção e de opinião; IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; V - o 
desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; VI - a livre iniciativa, a livre 
concorrência e a defesa do consumidor; e VII - os direitos humanos, o livre desenvol-
vimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas natu-
rais”. 
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para instrução de persecuções de crimes punidos com mais de 

dois anos de reclusão. Da mesma forma, ignora e pouco importa 

ao executivo que as investigações criminais nesse país de mais 

de 200 milhões de habitantes costumam ser escassas e precárias 

– constituindo as requisições de quebra de sigilos situação abso-

lutamente excepcional e, certamente, imprescindível à sua eficá-

cia. 

Seja como for, na medida em que o WhatsApp se atribuiu 

o direito de ponderar se devia, ou se valia a pena cumprir as 

decisões (ordens) judiciais brasileiras, parece justo, razoável e 

necessário que o Poder Judiciário também pondere a pondera-

ção, a começar pela verificação de quem são, como atuam e de 

que forma(s) devem colaborar as redes sociais com o sistema de 

justiça do país. 

  

3. QUEM É QUEM? 

 

Neste caminho, a cada dia surgem novas e relevantes in-

formações que gradativamente vão esclarecendo não apenas aos 

brasileiros, mas aos mais de 2,0 bilhões de usuários do Facebook 

e 1 bilhão de usuários no WhatsApp ao redor do planeta, a res-

peito do que realmente motiva essas empresas a não colaborar 

com investigações criminais em diversos países.  

Facebook e WhatsApp, pertencentes ao mesmo grupo, 

não são qualquer rede social. Também não constituem uma em-

presa qualquer. Representam um mega monopólio de comunica-

ção social que se aproveita da ignorância tecnológica, negocial 

e política de usuários, reguladores e legisladores a respeito do 

novo modelo interativo gestado por Zuckerberg no seu dormitó-

rio em Harvard para impor um projeto de dominação mundial.  

Trata-se de um “supraestado global com uma população 

maior que a de qualquer país”8 que, apesar de desafiar a 

 
8 Conforme sugeriu o colunista do New York Times James Poniewozik, Na frente das 
câmeras Mark Zuckerberg evita se tornar viral 
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regulação de um direito internacional ainda insípido e rudimen-

tar, atribui-se o papel de impor regras sociais morais e éticas para 

defender seu próprio modelo de democracia sui generis – a Fa-

cebookracia. 9    

Descobre-se, por exemplo, que o mesmo grupo econô-

mico que administra o Facebook e o WhatsApp – e que se nega 

a cooperar com as autoridades judiciais em diversos países a pre-

texto de assegurar a privacidade de seus consumidores -, para-

doxalmente, nenhum escrúpulo ou cuidado revela em utilizar ou 

facilitar a inadvertida utilização dos dados de seus clientes, ali-

mentando inacreditáveis e assustadores projetos de monitoriza-

ção social não apenas para fins comerciais ou consumeristas, 

mas para a própria manipulação da política mundo afora. 

Ou seja, vai se tornando mais claro o que realmente pode 

estar em jogo a partir do (des)controle do funcionamento de al-

gumas das mais famosas, “gratuitas” e amadas redes sociais. O 

que está em jogo é muito mais do que a defesa das liberdades e 

das garantias individuais relacionadas à proteção da intimidade 

e da vida privada que nos são tão caras e inestimáveis.  

O que de fato move grupos econômicos que administram 

as redes sociais não é exatamente a defesa da ética, da democra-

cia, ou da vida privada das pessoas, mas simplesmente o bom e 

velho lucro10 e audaciosos projetos de poder.  

Também a ninguém pode enganar o falacioso argumento 

de que tais empresas não cooperam com autoridades judiciais 

 
(www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/04/na-frente-das-cameras-mark-zuckerberg-
evita-se-tornar-viral.shtml), acessado em 14/4/2018.   
9 A respeito da expressão vide Eugênio BUCCI, Facebookracia, disponível em 
https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eugenio-bucci/noticia/2016/12/facebookra-

cia.html, acessado em 14/4/2018. 
10 A título de curiosidade, recentemente a mídia americana noticiou que até mesmo de 
“filantropia” o bilionário americano Zuckerberg se aproveitou para, por meio da gra-
dativa transferência de 99% de seu patrimônio para a Fundação Facebook, operar 
(mais) uma grande jogada financeira que lhe poupará vários milhões de dólares em 
tributos nos próximos anos (Mark Zuckerberg and the Rise of Philanthrocapitalism, 
by John Cassidy, New Yorker, December 2, 2015). 
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em investigações criminais para não quebrar a confiança de seus 

usuários. Invariavelmente alega-se que a revelação de dados de 

um único usuário implicaria vulnerabilidade do sistema capaz de 

colocar em risco a segurança da comunicação e da privacidade 

de todos.    

Mas se a algum desavisado tamanha ingenuidade ainda 

fosse escusável, seria aconselhável inteirar-se um pouco melhor 

a respeito de tudo o que envolve o mais recente escândalo reve-

lado envolvendo o Facebook – o chamado Facebook data leak 

scandal.  

Trata-se, em suma, da utilização não autorizada de dados 

de mais de 86 milhões de usuários da rede social pela empresa 

britânica Cambridge Analytica, com base no que se implemen-

tou insidiosa propaganda (ou contrapropaganda) eleitoral para 

favorecer a campanha de Donald Trump à presidência norte-

americana em 2016, inclusive a partir de milhares de perfis elei-

torais falsos criados no próprio Facebook.11 Há ainda investiga-

ções em andamento a respeito da utilização de perfis falsos na 

rede social para influenciar no plebiscito que deliberou pela sa-

ída da Inglaterra da União Europeia (Brexit), bem como eleições 

em diversos países mundo afora.  

Ou seja, não é possível deixar de reconhecer o cinismo 

das justificativas dadas por empresas de tecnologia que disponi-

bilizam redes sociais para não colaborar com autoridades brasi-

leiras quando todo mundo sabe (sem talvez se importar) que têm 

historicamente manipulado e comercializado indevidamente os 

 
11 Sobre o caso, consulte-se www.theguardian.com/technology/2018/mar/21/mark-
zuckerberg-response-facebook-cambridge-analytica, acessado em 30/03/2018. Con-
forme percuciente análise de Noam Cohen (Facebook Isn’t Just Violating Our Pri-

vacy, New York Times, edição de 29/03/2018), quando se observa o escândalo do va-
zamento de dados dos usuários do Facebook em favor da empresa Britânica, percebe-
se que não se trata apenas de responsabilidade por quebra de confiança entre o Face-
book e seus usuários, mas sim, de responsabilidade da empresa pela quebra de obri-
gações cívicas – precisamente na medida em que o vazamento de dados permitiu su-
posta influência direta e decisiva nos rumos da eleição presidencial norte-americana 
de 2016.  
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“sagrados e confidenciais dados” de seus usuários.12   

Os reais motivos que levam empresas como o Facebook 

e o WhatsApp a não se interessar em cooperar com investigações 

criminais de qualquer tipo que impliquem divulgação de dados 

de seus usuários passam anos-luz da defesa da ética da confiden-

cialidade ou da liberdade de expressão.  

  Por outro lado, é impossível não lembrar que a confi-

dencialidade e o resguardo do sigilo de dados cadastrais e das 

comunicações – que no Brasil constituem garantia constitucio-

nal relativa -,13 são mercadorias extremamente valiosas. Que o 

digam, aliás, as instituições financeiras instaladas em paraísos 

fiscais pelo mundo afora. 

Na verdade, a não cooperação com investigações crimi-

nais pode representar mais clientes, sejam lá quais forem, o que 

forem ou o que quiserem fazer com o instrumento tecnológico 

disponibilizado. 

O descumprimento de requisições judiciais e a recusa da 

colaboração das redes sociais para investigações criminais não 

são exatamente novidade no Brasil e ao redor do mundo, nem 

exclusividade do Facebook e do WhatsApp. Há muito tempo au-

toridades nacionais e internacionais travam disputas com elas. E 

normalmente perdem.   

Nos EUA, por exemplo, há intensa disputa a respeito 

 
12Para se ter uma ideia, extrai-se da agência Reuters que em 2012 o Facebook concor-
dou em pagar (porque nos EUA praticamente não há “sentença condenatória” – por 
temor à submissão ao Poder Judiciário, tudo acaba em acordo...) U$ 20 milhões por 
uso indevido de dados de usuários para vender anúncios publicitários. Cinco usuários 
processaram a empresa porque as "Histórias Patrocinadas" do site usavam seus "likes" 
sem qualquer remuneração ou autorização. O recurso permite que marcas se aprovei-
tem de usuários que curtiram suas páginas para mostrar a outros internautas que seus 

amigos se interessam por elas. Segundo a Reuters, só entre 2011 e 2012, o Facebook 
ganhou US$ 234 milhões com essas Histórias Patrocinadas. 
13 Nesse sentido, é altamente questionável a própria implementação de sistemas de 
criptografia entre as comunicações dos aplicativos – tal como a efetivada pelo What-
sApp. A quem a criptografia realmente interessa? Seria a criptografia admissível den-
tro de um sistema de justiça que expressamente relativiza a garantia de inviolabilidade 
do sigilo de comunicações e de transferência de dados?   
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do estabelecimento de padrões de criptografia. Por um lado, as 

agências de inteligência (FBI) e segurança interna (NSA) bus-

cam a aprovação pelo governo e legislativo de medidas mais 

favoráveis à descriptografia dos dados. Por outro lado, as em-

presas de tecnologia e organizações civis lutam por melhores 

práticas de criptografia nas comunicações privadas justamente 

em defesa da privacidade.  14 

No absurdo contexto da “opção” a que essas empresas se 

arrogam o direito, no sentido de simplesmente escolher por ig-

norar ou desobedecer ordens judiciais brasileiras, elas sequer se 

dão ao trabalho de avaliar a qualidade da autoridade requisitante, 

nem mesmo a gravidade dos crimes investigados ou a urgência 

das informações solicitadas.  

Não se dão ao trabalho de filtrar o que seria “censura à 

internet livre” do dever de cooperação jurisdicional no intuito da 

prisão de criminosos e da garantia da preservação da segurança 

pública e da própria vida.    

Exagero? 

Em 2006, o Ministério Público Federal e a Polícia Fede-

ral investigavam conjuntamente a divulgação de pornografia in-

fantil, nazismo e racismo em 3.200 álbuns “fechados” do Orkut. 

O Orkut – então de propriedade da Google - abrigava cerca de 

90% dos conteúdos criminosos investigados. Das 624 investiga-

ções instauradas no MPF/SP até dezembro de 2007, 420 refe-

riam-se a pornografia infantil no Orkut.15 

Diante da absoluta falta de colaboração da Google, que 

reiteradamente também descumpria ou simplesmente ignorava 

requisições de informações de investigados desses crimes gra-

víssimos, o Ministério Público Federal se viu obrigado a ajuizar 

ação civil pública para compelir a Google a bloquear páginas do 

 
14 SCORSIM, Ericson M. A questão da criptografia do WhatsApp: julgamento do caso 
pelo STF sob a perspectiva da segurança das comunicações. Migalhas, edição eletrônica 
acessada em 20/03/2018.   
15Informações disponíveis em https://mpf.jusbrasil.com.br/noticias/1065975/porno-
grafia-infantil-no-orkut-e-combatida-em-todo-o-pais (acessado em 10/4/2018). 
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Orkut que hospedavam fotos e filmes pornográficos contendo 

crianças e adolescentes.  

O fato de se tratar de investigações de crimes graves ja-

mais sensibilizou a empresa a cumprir sucessivas ordens judici-

ais de bloqueios de páginas e fornecimento de informações às 

autoridades brasileiras.  

Após anos de disputa na ação coletiva (ACP nº 

2006.61.00.018332-8), finalmente houve acordo entre a Google 

e o MPF (compromisso de ajustamento de conduta), pelo qual a 

empresa se comprometeu, dentre outras obrigações, à “retirada 

de conteúdos ilícitos, mediante ordem judicial, requerimento de 

autoridade policial ou do Ministério Público, e preservação dos 

dados necessários à identificação dos autores desses conteúdos”.   

 

4. O QUE NÓS TEMOS A VER COM ISSO? 

 

Mas é claro, ainda há muito mais para sopesar. 

No que diz respeito ao tipo e ao conteúdo das investiga-

ções que tem gerado as requisições judiciais descumpridas, mui-

tas vezes tratam de procedimentos criminais instaurados para 

apuração da prática do crime de tráfico de drogas.  

Ainda que para muitos possa parecer que, afinal de con-

tas, tráfico de drogas não é crime assim tão grave a ponto de 

gerar a celeuma que gerou, em prejuízo de milhões de usuários 

apenas para pegar alguns bandidos (como sugeriu em seu post 

Mark Zuckerberg), lembramos que a ponderação sobre a gravi-

dade desse exato crime é atualmente feita objetiva e diretamente 

pela Constituição brasileira. 

Ela expressamente faz equivaler o crime de tráfico de en-

torpecentes aos crimes hediondos: “art. 5º, XLIII - a lei conside-

rará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 

prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 

afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por 

eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 
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evitá-los, se omitirem”. 

Assim, se a solução para avaliar a razoabilidade da me-

dida de suspensão do WhatsApp é a ponderação, não é possível 

simplesmente ignorar a extrema gravidade do crime investigado.  

De igual forma, não é possível esquecer que a injustifi-

cada resistência à prestação das informações para a persecução 

criminal de tráfico de drogas afeta não apenas o interesse estatal, 

mas sobretudo o interesse social e difuso de todos os mais de 

200 milhões de brasileiros.  

Por esse ângulo, teria sido mesmo a suspensão de funci-

onamento do WhatsApp efetivamente desarrazoada ou despro-

porcional?  

Se para grande parte dos atuais 120 milhões de usuários 

do WhatsApp a resposta ainda parece ser claramente positiva, é 

necessário ao menos melhor informá-los que a intenção predeli-

berada das redes sociais em negar obediência à lei e ao Poder 

Judiciário brasileiro lhes afeta sim. E muito.  

É necessário demonstrar-lhes que a mesma dolosa deso-

bediência e menoscabo com a jurisdição brasileira por parte do 

WhatsApp - que hoje “só” prejudicaria a prisão de traficantes de 

drogas -, amanhã seguramente se repetirá, mesmo que a investi-

gação diga respeito a outros crimes de igual ou mais intensa gra-

vidade (todos hediondos), tais como a pedofilia, o racismo e o 

sequestro mediante extorsão.   

Afinal de contas, o que estamos ponderando no caso 

WhatsApp? 

Parece certo que não se trata apenas de uma avaliação 

técnico-jurídica a respeito dos limites processuais e constitucio-

nais de uma medida judicial coercitiva ou sancionatória dentro 

de uma perspectiva do sistema de justiça brasileiro. 

Há algo muito maior e mais difícil em discussão, que 

constitui o substrato valorativo para a tomada de decisões. O que 

de fato deve se ponderar é o próprio significado e os limites pro-

tetivos da intimidade e da vida privada, sobretudo quando 
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aceitamos submeter informações pessoais e nossas comunica-

ções diárias à funcionalidade das redes sociais.  

 Não se coloca em xeque a fundamentalidade da intimi-

dade e da vida privada, nem mesmo a sua possível relativização. 

Simplesmente se constata que nós mesmos, enquanto titulares 

desses direitos fundamentais, muito embora não desejemos a vi-

olação de nossas comunicações, ao utilizarmos os serviços das 

empresas de tecnologia conscientemente aceitamos os riscos de 

devassas - lícitas ou ilícitas –, seja em decorrência de determi-

nações judiciais, seja por força da fragilidade, da negligência ou 

da intenção predeliberada dessas empresas.       

Nesse sentido, “the reality is that when it comes to pri-

vacy, the trade-off has already been made: We decided long ago 

to give up away our personal information in exchange for free 

content and the ability to interact seamessly with others”.16 

 Custamos a admitir uma ponderação de interesses em 

jogo que desconsidere o desacato à jurisdição brasileira, a invi-

abilização de investigação criminal de crime hediondo e, sobre-

tudo, o fato de que a comunicação gratuita entre milhões de pes-

soas - “graciosamente” oportunizada pelo WhatsApp -, não é ex-

clusividade sua.  

Além disso, a alegação de que a suspensão temporária 

das comunicações por via do aplicativo poderia inviabilizar ou 

comprometer seriamente os serviços públicos ou a vida das pes-

soas deve ser compreendida com o devido temperamento e rea-

lismo. Parece que a civilização brasileira, antes do WhatsApp e 

das demais redes sociais, comunicava-se por via de sinais de fu-

maça, sistema para o qual voltará se aquelas lhe falharem.17     

É por isso que o tema do “atentado contra a dignidade da 

 
16 SORKIN, Andrew Ross. Failed by Facebook, we´ll return to the scene of the crime. 
We always do. New York Times, edição eletrônica de 09/04/2018. 
17 Uma das questões em debate nas ações pendentes de julgamento pelo STF é preci-
samente a essencialidade do serviço prestado pelos aplicativos de comunicação social 
– do que pode derivar a conclusão a respeito da viabilidade ou da inviabilidade de sua 
eventual suspensão temporária. 
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jurisdição” deve ser tratado de forma cuidadosa e firme pelo sis-

tema de justiça nacional. O reiterado desrespeito às decisões do 

Poder Judiciário pelas redes sociais pode constituir mal muito 

maior do que poderíamos imaginar. 

Representa, em última análise, o triunfo da Zuckerberg-

cracia ou da Facebookracia sobre nossos reais ideais democrá-

ticos.18 

 

5. MEDIDAS COERCITIVAS, TESTE DE PONDERAÇÃO E 

LESÃO A TERCEIROS   

 

Mas, dentre todos os motivos que nos convencem do pos-

sível acerto das impopulares decisões de suspensão do What-

sApp no Brasil, certamente o maior centra-se na avaliação de 

que se tratou da única medida efetivamente capaz de viabilizar, 

no caso concreto, o cumprimento de decisão judicial mandamen-

tal de extrema relevância social, na exata medida em que se per-

cebe a insuficiência e inadequação da imposição de multas co-

ercitivas (ainda que milionárias) para forçar a empresa a coope-

rar com o sistema de justiça criminal.19  

 
18 Como anotou o articulista político James Poniewozik a respeito do comportamento 
do dono do Facebook em seu depoimento perante o Senado dos Estados Unidos da 
América, “Zuckerberg era todo atenção. Isso não é a mesma coisa que abertura. Ele 

foi escorregadio quando se tratou da tensão entre o modelo de negócios da companhia 
—que depende do acesso a dados pessoais minuciosos— e preocupações com priva-
cidade. Mas respondeu com uma calma de ruído branco de máquina, como um repre-
sentante de suporte técnico perguntando aos legisladores se eles experimentaram des-
ligar e ligar de novo sua democracia” (Na frente das câmeras Mark Zuckerberg evita 
se tornar viral (www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/04/na-frente-das-cameras-
mark-zuckerberg-evita-se-tornar-viral.shtml), acessado em 14/4/2018). 
19 São múltiplos os casos em que o Poder Judiciário brasileiro vem aplicando multas 

coercitivas a fim de quebrar a resistência das empresas de tecnologia e dissuadi-las a 
cooperar com o sistema de justiça, no mais das vezes sem sucesso. Em recente caso, 
a pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, a Justiça Federal aplicou uma 
multa de R$ 111,7 milhões ao Facebook por não colaborar com a Operação Maus 
Caminhos, que investiga desvios de verbas na saúde. A empresa foi instada a enviar 
informações contidas em perfis da rede social e em conversas via aplicativo What-
sApp, sob pena da incidência de multa diária de aproximadamente R$ 1 milhão, que 
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Nestes casos - em que suficientemente demonstrada a 

inadequação ou a insuficiência de outros meios coercitivos -, a 

alegação de prejuízo a terceiros passa a ser o grande argumento 

da empresa (e certamente da esmagadora maioria dos juristas 

que se dedicam ao estudo dos mecanismos executivos indiretos) 

para fundamentar a inadequação e a desproporção da suspensão 

coercitiva de suas atividades no Brasil. 

Eduardo Talamini – com quem protagonizamos profícuo 

e intenso debate sobre o tema ainda no ano de 2015 em fórum 

ocorrido no site academia.edu -, criticou-nos pela defesa do em-

prego excepcional da medida coercitiva de bloqueio do 

WhatsApp, sobretudo, porque desproporcional e lesiva a tercei-

ros. Segundo Talamini, nossa orientação seria indefensável ética 

e juridicamente porque “Não é dado ao Poder Judiciário deter-

minar, como medida coercitiva, a prática de um mal ao usuário 

(um terceiro, alheio ao caso) apostando que o destinatário da or-

dem judicial, para evitar que o usuário sofra esse mal e o respon-

sabilize (a ele destinatário da ordem), cumpra então a ordem. A 

valer essa ideia, o próprio Judiciário é que estaria assumindo 

condutas típicas de um sequestrador, gângster ou terrorista... 

Mais um pouco e, valendo essa ideia, o Judiciário cominaria 

como medida coercitiva ao dono do estacionamento de veículos: 

‘se v. não cumprir a ordem, o oficial de justiça vai aí dar marre-

tadas nos capôs de todos os veículos de seus clientes - e eles vão 

responsabilizá-lo objetivamente. Você vai deixar isso acontecer 

 
incidiu entre junho e setembro de 2016. Em julho daquele ano, a Justiça Federal blo-
queou R$ 38 milhões do Facebook por descumprimento da decisão, mas a empresa 
conseguiu liberar a quantia por via de recursos aos tribunais (www1.fo-
lha.uol.com.br/mercado/2018/04/justica-determina-multa-de-r-1117-milhoes-ao-fa-

cebook, acessado em 07/04/2018)). Em outro caso, envolvendo operação de investi-
gação criminal deflagrada em São Paulo contra comércio ilegal de anabolizantes e 
medicamentos sem autorização da Anvisa, por desobedecer ordens judicias no sentido 
da quebra de sigilo de usuários suspeitos de participação nos crimes investigados, o 
Facebook foi condenado a pagar R$3,96 milhões a título de multa, mantida pelo Su-
perior Tribunal de Justiça (http://piauihoje.com/noticias/stj-confirma-multa-de-r-4-
milhoes-ao-facebook), acessado em 09/04/2018. 
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ou cumprirá a ordem?’ Seria algo de dar inveja em Al Capone e 

no Estado Islâmico.”20 

Exageros à parte, é evidente que jamais defendemos a 

supressão de direitos ou a lesão a interesses de terceiros como 

meio para viabilizar a efetividade dos meios coercitivos pelo Po-

der Judiciário. 

O que tentamos deixar claro desde o início dos debates, 

em primeiro lugar, foi o caráter absolutamente excepcional pelo 

qual assentimos com a utilização de medida coercitiva que even-

tualmente acarrete lesão a terceiros. Como parece evidente, 

apenas após o insucesso do prévio emprego de medidas coerci-

tivas menos gravosas se faria possível, em tese, a adoção desse 

expediente mais oneroso e possivelmente lesivo a interesses de 

terceiros.21 

Contudo, ainda assim não enxergarmos na eventual lesão 

a terceiros causa impeditiva a priori da utilização de qualquer 

meio coercitivo se e quando, em cuidadoso teste de ponderação 

(a envolver as concomitantes análises de adequação, necessi-

dade e proporcionalidade) e mediante decisões devidamente 

fundamentadas, concluir-se pela imprescindibilidade de coer-

ções dessa ordem. 

Não seria, aliás, a primeira vez em que o sistema de jus-

tiça brasileiro estaria respaldando a adoção de medida executiva 

atípica em possível detrimento de interesses de terceiros.  

O Superior Tribunal de Justiça, ainda no ano de 2013, em 

julgamento de recurso especial repetitivo, firmou precedente 

(vinculante, portanto) no sentido da possibilidade do sequestro 

de verbas públicas como meio executivo cabível para viabilizar 
 

20 Talamini, Eduardo. Medidas coercitivas e proporcionalidade: o caso WhatsApp. In: 

Revista Brasileira da Advocacia, vol. 0, São Paulo, RT, 2016. 
21 Aliás, o emprego de multas coercitivas tem disso o mecanismo mais frequente pelo 
qual se busca a colaboração das empresas de tecnologia para a quebra de sigilos tele-
máticos imprescindíveis à instrução de investigações criminais no Brasil. Em todos 
os casos supra comentados, foi justamente a insatisfatoriedade da prévia aplicação das 
astreintes ao WhatsApp que motivou as decisões judiciais de suspensão temporária de 
suas atividades.  
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a execução de provimentos judiciais de prestação de medica-

mentos no âmbito de ações individuais.22 

Parece-nos desnecessário demonstrar em que sentidos o 

bloqueio de verbas públicas pode afetar - direta ou indiretamente 

- o interesse de terceiros que “nada tem a ver” com as recorrentes 

ações judiciais pelas quais se busca tutela individual da vida e 

da saúde. Nem por isso, porém, o meio executivo atípico deixa 

de ser aplicável, em homenagem à efetividade da tutela jurisdi-

cional de direitos individuais fundamentais considerada, à luz do 

caso concreto, prioritária. 

   

6. A SUSPENSÃO DO WHATSAPP COMO MEDIDA SAN-

CIONATÓRIA TÍPICA POR VIOLAÇÃO AO MARCO LE-

GAL DA INTERNET 

 

Por outro lado, ainda que se discorde da suspensão do 

WhastApp a título de coerção por suposta reprovação no teste de 

ponderação, propomos uma outra leitura do tema, para muito 

além do discurso de vitimização das empresas de tecnologia ou 

da lesão aos interesses ou direitos individuais de milhões de con-

sumidores por decisões judiciais pretensamente ilegais e despro-

porcionais.   

As decisões judiciais discutidas também podem ostentar 

natureza tipicamente sancionatória, ao teor da Lei nº 

 
22 “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADO-
ÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA 
OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5º 
DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA 
AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de me-
dicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, po-
dendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (blo-
queio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. 
Recurso Especial provido. (Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 
Resolução 08/2008 do STJSTJ, 1ª Seção, REsp 1069810/RS, Rel. Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). 
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12.965/2014, que implementou no país o chamado marco civil 

da internet. Do artigo 12 de referido diploma extrai-se: 
Art. 12.  Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou 

administrativas, as infrações às normas previstas nos arts. 10 e 

11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, apli-

cadas de forma isolada ou cumulativa: I - advertência, com in-

dicação de prazo para adoção de medidas corretivas; II - multa 

de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo econômico 

no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, consi-

derados a condição econômica do infrator e o princípio da pro-
porcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da 

sanção; III - suspensão temporária das atividades que envol-

vam os atos previstos no art. 11; ou IV - proibição de exercí-

cio  das  atividades  que  envolvam os atos previstos no art. 11. 

Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde 

solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o ca-

put sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no 

País.23 (grifamos) 

Foi exatamente a natureza sancionatória da suspensão, 

baseada no marco civil da internet, que fundamentou as decisões 

judiciais contra o WhatsApp no ano de 2016. É claro que, sob 

esse contexto, a avaliação técnica da aplicação das sanções pre-

vistas envolveria outros e ainda mais intrincados temas, sobre-

tudo o do procedimento (devido processo legal) para sua imple-

mentação.  

 
23 Relembre-se, da mesma forma, que a legislação eleitoral brasileira (Lei 9.504/97, 
alterada pela Lei nº 12.034, de 2009), também prevê a suspensão de funcionamento 
de empresas de internet como sanção por descumprimento das normas eleitorais. Con-
forme o art. 57-I, “A requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o 
rito previsto no art. 96, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por vinte e 
quatro horas, do acesso a todo conteúdo informativo dos sítios da internet que deixa-
rem de cumprir as disposições desta Lei. § 1o A cada reiteração de conduta, será du-
plicado o período de suspensão. § 2o No período de suspensão a que se refere este 

artigo, a empresa informará, a todos os usuários que tentarem acessar seus serviços, 
que se encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação eleitoral”. 
É curioso perceber, guardadas as devidas proporções e diferenças entre os assuntos 
tratados, como aparentemente não se opõe similar resistência à suspensão temporária 
de um serviço de internet ordenada judicialmente como sanção no âmbito do direito 
eleitoral, mas se entende “desproporcional” ou “descabida” medida sancionatória si-
milar no intuito de garantir a instrução de investigações criminais por delitos graves. 
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Em recente julgado, aliás, o Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região decidiu pela aplicabilidade da sanção de multa, pre-

vista na Lei 12.965/2014, em caso novamente envolvendo o des-

cumprimento de ordem judicial por parte do WhatsApp para re-

messa de informações requisitadas.24 Se cabe a multa, razão não 

há para se negar o cabimento das demais sanções previstas no 

referido estatuto. 

Sendo assim, perceba-se, não se pode sequer rejeitar a 

possibilidade de aplicação da punição mais drástica dentre as 

previstas no art. 12 da Lei 12.965/2014, qual seja, a proibição do 

exercício das atividades da empresa que envolvam “operação de 

coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de da-

dos pessoais ou de comunicações” (art. 11, caput).  

Mas tal punição seria, apenas por hipótese, factível? 

A resposta todos conhecem ou, quando menos, intuem.  

A expressa previsão contida no ordenamento jurídico 

brasileiro de encerramento sancionatório de uma empresa de tec-

nologia como o WhatsApp ou o Facebook – assim como, da 

mesma forma, a festejada “atipicidade dos meios executivos”, 

fundamentada na cláusula geral do art. 134, IX, do CPC,25 esva-

ziam-se completamente diante da mera referência ao argumento 

da lesão ao interesse de terceiros.  

É nesse exato sentido que os usuários consumidores des-

sas empresas são transformados em verdadeiros “escudos huma-

nos”, a impedir não apenas a aplicação da lei penal (pela nega-

tiva de colaboração com a persecução criminal) como, também, 

 
24 “Cabível a imposição de multa diária por descumprimento de decisão judicial ou 
por seu cumprimento a destempo, mesmo em sede processual penal. Precedentes do 
STJ. A medida encontra respaldo no art. 12, II, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil 

da Internet) e no art. 527 do CPC, aplicados supletivamente, conforme disposto no 
artigo 3º do CPP.” (TRF4, 7ª Turma, ACR 5013569-69.2017.4.04.7200, Rel. Des. 
Fed. Cláudia Cristina Cristofani, j. 14/08/2019) 
25 “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incum-
bindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais 
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclu-
sive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (...)”. 
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a aplicação de sanções ou coerções mais drásticas que de qual-

quer forma atrapalhem seu pleno funcionamento – ainda que ilí-

cito ou, até mesmo, criminoso. 

 

7. O WHATSAPP E OS ESCUDOS HUMANOS  

 

A real causa que existe por trás dos casos envolvendo 

decisões de suspensão temporária de redes sociais como o What-

sApp não é técnica.  

Como esperamos ter demonstrado, é perfeitamente pos-

sível encontrar no sistema constitucional e infraconstitucional 

brasileiro fundamentos capazes de legitimá-las em determinados 

e extremos casos concretos – seja a título coercitivo, seja a título 

sancionatório -, mediante adequada fundamentação e pondera-

ção de adequação, utilidade e proporcionalidade. 

O real problema – e muito mais complexo – é cultural. 

A controvérsia instaurada a partir das decisões de sus-

pensão temporária do WhatsApp dificilmente teria lugar nos 

EUA, pelo simples fato de que as empresas sabem que lá seriam 

dura e exemplarmente punidas civil, administrativa e criminal-

mente por obstrução da justiça.26  

Aliás, um dos fortes motivos pelos quais a imensa maio-

ria de todos os processos cíveis e criminais que tramitam pelo 

sistema de justiça norte-americano acabam em acordos (sem 

sentença adjudicatória) é precisamente o sentimento generali-

zado de que não é boa ideia tripudiar do Poder Judiciário. Não 

por lá.  

Já no Brasil, o parque de diversões jurisdicional parece 

sempre aberto para os adultos. Sobretudo os que ostentam poder 

econômico ou político. Empresas fornecedoras de bens e servi-

ços a consumidores brasileiros sempre apostaram e contaram 
 

26 Aliás, antes mesmo de o sistema jurisdicional funcionar, o próprio parlamento ame-
ricano trata, por vezes, de investigar e pressionar as empresas de tecnologia. Exemplo 
recente foi a da convocação de Mark Zuckerberg pelo Senado americano para dar 
explicações a respeito do Facebook data leak scandal. 
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com a fragilidade e a morosidade da prestação jurisdicional, so-

madas a uma inescondível complacência do sistema de justiça 

relativamente a adoção de mecanismos coercitivos e sanciona-

tórios. 

Mas não é apenas uma velha história que se repete. O 

caso WhatsApp, nesse sentido, não deixa de ser emblemático 

por acrescentar um ingrediente novo à referida aposta. A aposta, 

já agora, passa a contar também com a blindagem que lhes é 

proporcionada pela transformação de seus milhões de usuários 

em anteparos fortes o suficiente para inibir ainda mais eventuais 

coerções ou sanções jurisdicionais – sobretudo quando ameacem 

seu funcionamento autônomo ou independente.  

E, diante desse virtual sequestro de milhões de incautos 

e inocentes usuários, qualquer tentativa de resgate passa longe, 

por óbvio, da ideia de se “matar os reféns para atingir os seques-

tradores”.  

A solução passaria, antes de tudo, pela conscientização 

dos usuários das redes sociais a respeito de tudo aquilo que estão 

dispostos (ou ao menos se arriscam, ainda que desavisadamente) 

a perder pela utilização dos serviços das empresas de tecnologia 

dentro da sociedade do século XXI.  

Gradativamente, aliás, é possível afirmar que surge nos 

consumidores a percepção de que, ainda que desavisadamente, 

cedem sua privacidade, sua intimidade e sua vida privada, trans-

formadas em valiosas comodities por empresas como o What-

sApp e o Facebook. Já hoje descobrem que são eles – os usuários 

– os verdadeiros produtos, e não os consumidores finais daque-

las. 

É somente a partir dessa fundamental conscientização 

dos milhões de usuários das redes sociais que se afigura então 

possível trilhar um longo caminho para não mais se deixar se-

questrar, compreendendo-se melhor, talvez, a necessidade de 

eventuais e drásticas medidas de controle jurisdicional preven-

tivo e repressivo, que se revelam cada vez mais necessárias para 
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a própria proteção do regime democrático. 

Enquanto esse maravilhoso mundo novo não vem, con-

tudo, é preciso confiar nas instituições democráticas e nos meios 

de controle legalmente previstos. É preciso apoiar, sempre que 

necessário, adequado e proporcional, a adoção de medidas coer-

citivas e sancionatórias hábeis a tutelar com efetividade os direi-

tos fundamentais e a garantir o pleno funcionamento do sistema 

de justiça – sem o qual aqueles não passam de retórica. 


