
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Araraquara/SP

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DR.(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA ___ VARA

FEDERAL DE ARARAQUARA/SP

Ref: Inquérito Civil Público nº. 1.34.017.000007/2013-31

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  do

procurador  da  república  subscritor,  no  exercício  de  suas  funções  constitucionais  e

legais, vem à Douta presença de Vossa Excelência, propor: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR 

contra:

VIVO S.A, com sede/filial na Rua Dr. Fausto Ferraz, 172, 3º

andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01333-030;

TELEFÔNICA BRASIL S.A, com sede/filial na Rua Dr. Fausto

Ferraz, 172, 3º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01333-030

CLARO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO BRASIL

S/A,  com sede/filial na Rua Flórida, nº 1970, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP:

04565-907;

ALGAR  TELECOM  (“ALGAR”),  com  sede/filial na  Avenida

Afonso Pena, nº 3928, Bairro Brasil, Uberlândia, Minas Gerais/MG, CEP:38400-668;
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OI  TELEMAR  NORTE  LESTE  S/A, com  sede/filial  na  Rua

Humberto de Campos, nº 425, 8º andar, Leblon, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22430-190;

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A (“GVT”), com sede/filial na

Avenida Dario Lopes do Santos, 2197, 7º andar, Jardim Botânico, Curitiba/PR;

EMPRESA  BRASILEIRA  DE  TELECOMUNICAÇÕES

(“EMBRATEL”), com sede/filial Rua Flórida, 1970, Brooklin Novo, São Paulo/SP, CEP

04565-907; 

UNIÃO, podendo ser citada na Praça dos Três Poderes, Palácio

do Planalto, Anexo I, Ala B, sala 107, Brasília/DF; e

AGÊNCIA  NACIONAL  DE  TELECOMUNICAÇÕES

(“ANATEL”), com representação local na Rua Vergueiro, nº 3073, Vila Mariana, São

Paulo/SP, CEP: 04101-200, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
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1. SÍNTESE DA DEMANDA

Busca-se por meio desta ação civil pública sejam as requeridas

empresas  de  telefonia  compelidas  a  fornecerem  os  dados  cadastrais  e  extratos

telefônicos, sem necessidade de intervenção judicial, sempre que lhes for requisitado,

de maneira fundamentada, pela Polícia Federal, no bojo de inquérito policial, ou pelo

Ministério Público Federal, em procedimento investigatório, civil ou criminal, instaurado

pelo órgão.

Pretende-se,  ainda,  sejam  as  requeridas  União  e  Anatel

condenadas  em  obrigação  de  não  fazer,  consistentes  em  não  impor  óbices  às

empresas  de  telefonia,  sejam  ou  não  requeridas  nesta  ação,  em  cumprir  as

determinações legais e fornecer tais dados.

Conforme se demonstra, embora se possa entender que tais

dados se revestem de caráter sigiloso, não estão sujeitos à cláusula de reserva de

jurisdição,  o  que  tornaria  obrigatória  a  intervenção  do  Poder  Judiciária  para  seu

acesso.

Assim, o pedido é justificado, na medida em que o art. 6º do

Código de Processo Penal, bem como o art. 2º da Lei 12.830, dotam a autoridade

policial do poder-dever de coletar elementos destinados a investigar a prática de um

delito e subsidiar a persecução penal.

No  caso  do  Ministério  Público  Federal,  tal  atribuição  e  seu

poder requisitório derivam diretamente da Constituição Federal (art. 129, inc. VI), que

estabelece que compete à instituição requisitar informações e documentos para instruir

os procedimentos administrativos de sua competência, conforme regulamentação a ser

realizada  em  lei  complementar.  A  Lei  Complementar  75/1993  –  Lei  Orgânica  do

Ministério Público Federal – regulamentando o dispositivo constitucional, conferiu ao

Ministério  Público  Federal  incondicionado acesso  a  bancos  de  dados,  relativos  a

serviços de relevância pública, bem como vedou que qualquer autoridade opusesse

exceção de sigilo para negar as informações requisitadas pelo Ministério Público.

Assim,  sequer  a  legislação  ordinária  poderia  restringir  os  poderes

investigatórios  do  Ministério  Público,  uma  vez  que  isto  se  sujeita  à  lei

complementar.
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Subsidiariamente, e apenas para argumentar,  caso esse MM.

Juízo entenda que o acesso a tais dados – dados cadastrais e extratos telefônicos –

está  sujeito  à  cláusula  de  reserva  de  jurisdição,  requer-se  seja  declarada  a

impossibilidade da ANATEL acessá-los por requisição direta, sob pena de se contrariar

as  disposições  constitucionais  vigentes,  as  quais  compete  ao  Ministério  Público

defender (art. 127 da Constituição Federal).

2. FATOS

Os autos do ICP nº  1.34.017.000007/2013-31,  que instruem

essa demanda,  foram instaurados para apurar  o  comportamento das empresas de

telefonia quanto ao cumprimento de requisições do Ministério Público Federal e Polícia

Federal  para  acesso aos registros telefônicos  e  dados cadastrais  de seus titulares,

quando imprescindíveis para instrução de investigação em curso.

Conforme  se  apurou,  a  Polícia  Federal  instaurou  inquérito

policial  para  investigar  a  ocorrência  de crimes  em detrimento  da Caixa  Econômica

Federal,  situada na cidade de Itápolis/SP (município pertencente a circunscrição da

Justiça Federal de Araraquara/SP), uma vez que os caixas eletrônicos daquela agência

foram  danificados,  com  a  finalidade  de  inclusão  de  dispositivos  aptos  a  capturar

fraudulentamente os dados magnéticos dos correntistas.

Porém,  periciando o local  do  crime a  polícia  constatou  -  ao

analisar  o extrato de comunicação do aparelho encontrado em uma das máquinas

violadas  -  diversas  mensagens  (SMS)  suspeitas  para  um  determinado  número  de

telefone celular. Em razão disto, a Polícia Federal solicitou à operadora de telefonia

Vivo, ora requerida, os dados cadastrais  do titular do referido número de telefone

celular para fins de averiguação criminal (fls. 03).

Ocorre que a requerida Vivo - concessionária de serviço público

– negou-se a fornecer  os dados sob a justificativa de que  “somente forneceria os

dados  se  as  suspeitas  dissessem respeito  a  crimes  de  lavagem de  dinheiro”,  nos

termos da Lei 12.683/2012 (fls. 04).

Em decorrência destes fatos, instaurou-se o incluso Inquérito

Civil, no bojo do qual foram oficiadas diversas empresas de telefonia, entre as quais as
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requeridas,  indagando-lhes  se  os  dados  cadastrais  dos  clientes  eram  fornecidos

quando diretamente requisitados pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal.

A requerida Algar informou que atende as requisições, somente

nos termos do art. 17-B da Lei 12.683/2012 (fls. 23).

A requerida Claro consignou que apenas atende as requisições

diretas, quando estas são fundamentadas na Lei 12.850, na Lei 12.683 ou Lei 9.613

(fls. 28).

As  requeridas  Vivo  e  Telefônica  informaram  que  somente

fornecem  diretamente  informações  aos  órgãos  do  Ministério  Público  e  da  Polícia

Federal nos termos explicitados pelos art. 17-B da Lei 9.613/98. Nos demais casos é

necessário prévia autorização judicial (fls. 30-31).

A GVT informou que apenas fornece as informações de seus

usuários, solicitadas pelo Ministério Público Federal ou pela Polícia Federal, quando o

pedido estiver ancorado na Lei 9.613/98, na Lei 12.830/13 ou na Lei 12.850/13 (fls.

58-59).

A Embratel, por sua vez, sequer teve o cuidado de ler o

ofício enviado pelo Ministério Público Federal,  uma vez que informou que

não poderia atender o pedido de informações, pois não foi assinado por um

juiz, resposta totalmente alheia ao que lhe foi perguntado. Mas, cujo teor,

confirma  que  também  não  atende  as  requisições  das  autoridades

encarregadas da persecução penal (fls. 75).

A  única  das  empresas  de  telefonia  oficiadas,  que  informou

atender as requisições do Ministério Público e da Polícia Federal para fornecimento dos

dados cadastrais dos seus clientes, desde que informado o número do procedimento

investigatório, foi a Tim Brasil, do grupo Intelig Telecom.

Em suma, as requeridas apenas têm atendido as requisições

ministeriais e da Polícia Federal, quando os dados requeridos destinam-se a instrução

de procedimentos voltados a elucidar delitos que envolvam lavagem de dinheiro ou

organizações criminosas. 
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O  atendimento  somente  nestes  casos  é  demasiadamente

restritivo, contrário ao ordenamento jurídico, e afeta sensivelmente o desempenho das

atribuições dos órgãos incumbidos da defesa da sociedade, seja no âmbito criminal ou

cível.

Isto porque, a demora em obter dados não sensíveis, isto é,

não  submetidos  à  cláusula  de  reserva  de  jurisdição,  pode  comprometer  toda  a

investigação e aumentar a insegurança na qual já se encontra mergulhada a sociedade

brasileira.  Além disto,  a  negativa  em fornecer  tais  dados  contraria  o  disposto  no

ordenamento jurídico, conforme se verá, sobretudo em relação às disposições contidas

na Lei Complementar 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União.

A atitude das requeridas  favorece,  assim,  a  impunidade  dos

agentes de delitos,  uma vez que podem levar  à perda de indícios,  testemunhas e

provas e, por fim, inefetividade da persecução penal, especialmente na medida em que

a prescrição continua seu curso.

O mesmo se diga na esfera cível,  na qual  atua o Ministério

Público  por  meio  do  Inquérito  Civil.  A  negativa  em atender  suas  requisições,  que

contam com respaldo da Constituição Federal  e da Lei  Complementar  75/93, pode

ensejar a ocorrência de danos irreversíveis ou de difícil reparação. Posto que, muitas

vezes, uma atuação célere poderia impedir tais prejuízos.

Além disto, leva a uma desnecessária judicialização, a fim de

que tais entes públicos tenham que obter, por via judicial, justamente aquilo que já

lhes seria devido sem a intervenção do Poder Judiciário, multiplicando-se o número de

processos.

A postura das requeridas, infelizmente conta com o respaldo da

ANATEL e da União, as quais se mantêm inertes em regulamentar o tema de forma

precisa  e  detalhada.  Pelo  contrário,  as  requeridas  Anatel  e  União,  no  parecer

1314/2009/LBC/PGF/PFE-Anatel  (anexo),  exarado  pela  Procuradoria  Federal

Especializada, posicionaram-se pela ausência de previsão legal para fornecimento das

requisições  ministeriais  e  policiais  para  acesso  a  tais  dados,  interferindo,  assim,

indevidamente no cumprimento de tais requisições.
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No entanto, contraditoriamente, apesar do sigilo, reconhecido

pelo  próprio  parecer  mesmo  reconheceu,  asseverou  que  ele  não  seria  oponível  à

própria  ANATEL  em  sua  atividade  fiscalizadora.  Conquanto  se  vá  discorrer  mais

detalhadamente sobre essa questão, abaixo, verifica-se que a União, pela Procuradoria

Federal,  e  a  Anatel  parecem supor  que  sua  própria  atividade  fiscalizadora  é  mais

importante que aquela exercida pelo Ministério Público e pela Polícia Federal na tutela

dos indivíduos e da sociedade.

É de se ressaltar,  desde já, que o Ministério Público Federal

exerce importantes atribuições cíveis na defesa de consumidores, inclusive buscando

resguardá-los em situações em que há omissões das agências reguladoras, incluindo a

requerida.

3. PRELIMINARMENTE

3.1. Legitimidade ativa do Ministério Público Federal

A Constituição Federal de 1988, ao instituir o Ministério Público

como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe

da  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e

individuais indisponíveis (art. 127 da CF), estabelecendo, no artigo 129, suas funções

institucionais, entre as quais se destacam:

“Art. 129...

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

II -  zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços  de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados
nesta  Constituição,  promovendo as medidas necessárias  a
sua garantia;

III  -  promover  o  inquérito  civil  e  a  ação  civil  pública,  para  a
proteção  do patrimônio  público  e social,  do meio ambiente  e de
outros interesses difusos e coletivos”      ;

VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua
competência, requisitando informações e documentos para instruí-
los, na forma da lei complementar respectiva;

IX –       exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde
que  compatíveis  com  sua  finalidade  ,  sendo-lhe  vedada  a
representação  judicial  e  a  consultoria  jurídica  de  entidades
públicas.”
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A  legitimidade  do  Ministério  Público  Federal  foi,  ainda,

assegurada pela Lei de Ação Civil Pública - Lei 7.347/85, que dispôs:

Art. 1 ° . Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação
popular,  as  ações  de  responsabilidade  por  danos  morais  e
patrimoniais causados:

[...]

IV- a qualquer direito difuso ou coletivo;

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a 
ação cautelar: 

I - o Ministério Público; 

A Lei  Complementar  n° 75/93 –  Lei  Orgânica do Ministério

Público da União – por sua vez, determina:

Art. 5° São funções institucionais do Ministério Público da
União:

I  -  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático,  dos
interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis,
considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios:

Art. 6° Compete ao Ministério Público da União:

VII -promover o inquérito civil e a ação civil pública para:

a) proteção dos direitos constitucionais;

c)  a  proteção  dos  interesses  individuais  indisponíveis,  difusos  e
coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao
adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor;

d)  outros  interesses individuais  indisponíveis,  homogêneos,
sociais, difusos e coletivos;

É preciso destacar que no caso concreto, não se busca apenas

assegurar que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal possam exercer seus

misteres  constitucionais  e  legais,  mas,  sobretudo,  assegurar  e  proteger  os  direitos

sociais e transindividuais, aprimorando a persecução penal e a tutela cível. Trata-se,

portanto,  de  uma  ação  voltada  à  defesa  de  direitos  essencialmente  difusos,  pois

ligados à cidadania, a tutela do consumidor e à segurança pública, mas que possui

reflexos  sobre  direitos  individuais  como  o  direito  à  vida,  integridade  física,  à

propriedade  dentre  tantos  outros  direitos  fundamentais  previstos  pela  Constituição

Federal.
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Nesse  sentido,  mutatis  mutandis,  é  a  jurisprudência  dos

Tribunais pátrios:

LEGITIMIDADE  DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS
E  HOMOGÊNEOS.  MENSALIDADES  ESCOLARES:  CAPACIDADE
POSTULATÓRIA DO PARQUET PARA DISCUTI-LAS EM JUÍZO.  1.  A
Constituição  Federal  confere  relevo  ao  Ministério  Público  como
instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127).

2. Por isso mesmo detém o Ministério Público capacidade postulatória,
não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da
ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos
(CF, art. 129, I e III).

3.  Interesses  difusos  são  aqueles  que  abrangem  número
indeterminado  de  pessoas  unidas  pelas  mesmas  circunstâncias  de
fato e coletivos aqueles pertencentes a grupos, categorias ou classes
de pessoas determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária
por uma relação jurídica base.

3.1.A indeterminidade é a característica fundamental dos interesses
difusos  e a determinidade a daqueles  interesses que envolvem os
coletivos.  […]  Recurso  extraordinário  conhecido  e  provido  para,
afastada a alegada ilegitimidade do Ministério Público, com vistas à
defesa dos interesses de uma coletividade, determinar a remessa dos
autos ao Tribunal de origem, para prosseguir no julgamento da ação.
(STF, RE 163.231/SP, Min. Rel. Maurício Corrêa, DJ 29.06.2001)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
OPERAÇÃO  “TAPA-BURACOS”.  LEGITIMIDADE  DO  MPF.
TRIPARTIÇÃO  DE  PODERES.  SÚMULA  126/STJ.  (…)  5.  A
Constituição Federal de 1988 outorgou ao Ministério Público
funções da maior relevância, atribuindo-lhe um perfil muito
mais  dinâmico  do  que  ocorria  no  antigo  ordenamento
jurídico,  entre  elas  a  competência  para  a  defesa  dos
interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127), por
meio da ação civil pública (art. 129, III). 

6. A legislação de regência da ação civil pública garante ao
Parquet a utilização desse meio processual  como forma de
defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente ou
de  outros  interesses  difusos  e  coletivos  e  de  interesses
individuais homogêneos.  7. No caso, é cabível o ajuizamento da
ação civil pública, porque o que se busca é a defesa de interesses
difusos,  considerando-se que a tutela pretendida é indivisível,  pois
visa atingir  a um número indeterminado de pessoas,  bem como a
garantia do fiel cumprimento de serviço público de manutenção de
estrada que, nos termos postos na inicial e no acórdão recorrido, se
encontra  em situação  caótica,  em parte  pela  vacilante  atuação  da
União quando da edição da MP 82/02 e posterior veto do projeto de
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conversão.  8.  Recurso  especial  não  conhecido.  (STJ,  Resp
963.939/RS, Min. Rel. Castro Meira, 2ª Turma, DJ 06.06.2008).

3.1. Competência da Justiça Federal

A Constituição Federal,  no art. 109, inciso I, dispõe que aos

juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União ou entidade

autárquica forem interessadas na condição de rés. Confira-se:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I  -  as  causas  em  que  a  União,  entidade  autárquica  ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes (…).

Sendo  assim,  indiscutivelmente,  o  foro  competente  para  o

processamento e julgamento do presente processo é o da Justiça Federal, tendo em

vista  que  a  UNIÃO e  a  ANATEL (autarquia  federal  especializada)  figuram no  polo

passivo da ação. 

Ademais,  ao  negar  acesso  de  dados  ao  Ministério  Público

Federal e à Polícia Federal— vinculados à União — comprometendo, por conseguinte,

sua atuação institucional, resta caracterizado interesse federal no feito.

4. DO DIREITO

4.1. Distinção entre sigilo de dados e sigilo das comunicações telefônicas

(art. 5º, inc. XII, da Constituição Federal). Desnecessidade de intervenção

judicial para o acesso às informações pelo Ministério Público e pela Polícia

Federal

Pelo exame do disposto no art. 5º,  inc.  XII,  da Constituição

Federal,  compreende-se  que  sigilo  de  dados  telefônicos  distingue-se  do  sigilo  das

comunicações  telefônicas.  É,  portanto,  o  sigilo  das  comunicações que se encontra

submetido à cláusula de reserva de jurisdição. Confira-se:

Art. 5º.

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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Regulamentando o inciso XII, a Lei federal 9.296/96 prescreve:

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.

Como se nota, ao pretender o Ministério Público e as Polícias

Judiciárias  o  acesso  direto  aos  dados  cadastrais,  objetiva-se  tão  somente  o

conhecimento das informações encerradas em banco de dados de pessoas

físicas e jurídicas, como por exemplo, nomes, endereços, CPF, RG e números

de telefone constantes em cadastro de empresas de telefonia, dentre outros,

sendo  certo  que  tais  informações  não  revelam  quaisquer  aspectos  de

intimidade do indivíduo, até porque é esperado que todos possuam aqueles

elementos identificadores.

Há, inclusive, renomada doutrina que sustenta a inexistência

de sigilo para os dados cadastrais:

(...)Pelo  sentido  inexoravelmente  comunicacional  da
convivência, a vida privada compõe, porém, um conjunto de
situações  que,  usualmente,  são  informadas  sem
constrangimento. São dados que, embora privativos - como o
nome,  endereço,  profissão,  idade,  estado  civil,  filiação,
número  de  registro  público  oficial,  etc.  -,  condicionam  o
próprio intercâmbio humano em sociedade, pois constituem
elementos  de  identificação  que  tornam  a  comunicação
possível, corrente e segura. Por isso, a proteção desses dados
em si, pelo sigilo, não faz sentido. Assim, a inviolabilidade de
dados  referentes  à  vida  privada  só  tem  pertinência  para
aqueles associados aos elementos identificadores usados nas
relações de convivência, as quais só dizem respeito aos que
convivem. Dito de outro modo, os elementos de identificação
só são protegidos quando compõem relações de convivência
privativas:  a  proteção  é  para  elas,  não  para  eles.  Em
consequência,  simples  cadastros  de  elementos
identificadores (nome, endereço,  RG, filiação, etc.) não são
protegidos. Mas  cadastros  que envolvam relações  de  convivência
privadas  (por  exemplo,  nas  relações  de  clientela,  desde quando é
cliente,  se  a  relação  foi  interrompida,  as  razões  pelas  quais  isto
ocorreu, quais os interesses peculiares do cliente, sua capacidade de
satisfazer aqueles interesses, etc.) estão sob proteção. Afinal, o risco
à integridade moral do sujeito, objeto do direito à privacidade, não
está no nome, mas na exploração do nome, não está nos elementos
de  identificação  que  condicionam  as  relações  privadas,  mas  na
apropriação  dessas  relações  por  terceiros  a  quem elas  não  dizem
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respeito. Pensar de outro modo seria tornar impossível, no limite, o
acesso  ao  registro  de  comércio,  ao  registro  de  empregados,  ao
registro  de  navio,  etc.,  em  nome  de  uma  absurda  proteção  da
privacidade. Por último, a honra e a imagem. A privacidade, nesse
caso,  protege  a  informação  de  dados  que  envolvam  avaliações
(negativas) do comportamento que, publicadas,  podem ferir o bom
nome do sujeito, isto é o modo como ele supõe e deseja ser visto
pêlos outros. Repita-se que o direito à privacidade protege a honra, o
direito  à  inviolabilidade  do  sigilo  de  dados  protege  a comunicação
referente  a  avaliações  que um sujeito  faz  sobre  outro  e  que,  por
interferir  em  sua  honra,  comunica  restritivamente,  por  razões  de
interesse pessoal. É o caso, por exemplo, de cadastros pessoais que
contêm avaliações negativas sobre a conduta (mau pagador, devedor
impontual e relapso, etc.). No tocante à imagem, para além do que
ela significa de boa imagem, assimilando-se, nesse sentido, à honra, a
proteção  refere-se  a  dados  que  alguém  fornece  a  alguém  e  não
deseja  ver  explorada  (comercialmente,  por  exemplo)  por  terceiros.
(...). (grifo nosso).1  

A  rigor,  tem-se  que  as  próprias  requeridas  não  poderiam

sequer  alegar  o  sigilo  dos  dados  cadastrais,  sob  pena  de  incorrerem  em

comportamento  contraditório.  Isto  porque,  é  fato  notório  que  as  empresas  obtêm

cadastros  telefônicos  dos consumidores  umas  das outras,  a fim incluí-los  em suas

estratégias de marketing.

E, ainda que assim não fosse, o que se admite apenas para

argumentar,  entendendo-se  que  os  dados  cadastrais  se  inserem  na  esfera  da

privacidade dos indivíduos, ainda assim a transferência do sigilo das requeridas para as

autoridades  policiais  e  ministeriais  –  uma  vez  que  lhes  competirá  assegurar  sua

manutenção – não necessitaria de intervenção judicial. 

Bastaria,  para tanto,  requisição fundamentada e fundada na

existência  de  inquérito  policial,  a  cargo  da  Polícia  Federal,  ou  de  procedimento

administrativo  (em  sentido  amplo)  instaurado  pelo  Ministério  Público,  capaz

demonstrar o interesse público que justifica sua obtenção.

A mesma racionalidade aplica-se à obtenção dos extratos das

ligações  telefônicas  realizadas  por  determinado  investigado,  pois,  como  já  se

mencionou, o sigilo de dados é distinto do sigilo imposto à comunicação telefônica,

esta, sim, inserida no círculo mais interior da esfera de privacidade dos indivíduos. Isto

porque,  enquanto  os  extratos  de  chamada  apenas  apontam  qual  o  emissor  e  o

1  JUNIOR, Tercio Sampaio Ferraz. Sigilo de Dados: o Direito à Privacidade e os Limites à Função Fiscalizadora do Estado . In
Sigilo Fiscal e Bancário. PIZOLIO, Reinaldo e GAVALDÃO JR, Jayr Viégas (coord.). São Paulo. Quartier Latin. 2005. p. 28-29. 
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destinatário de uma comunicação, em nada fazendo referência ao seu conteúdo, a

interceptação da comunicação, em si,  revela o pensamento dos agentes,  o qual  é

externalizado por meio da fala ou da escrita. É esta, a comunicação, portanto, dada a

sua importância que é protegida pela cláusula de reserva de jurisdição.

Nesse sentido, preleciona Tércio Sampaio Ferraz Jr.:

O sigilo, no inciso XII do art. 5°, está referido à "comunicação", no
interesse da defesa da privacidade. Isto é feito, no texto, em dois
blocos:  a  Constituição  fala  em  sigilo  "da  correspondência  e  das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas".
Note-se, para a caracterização dos blocos, que a conjunção "e" une
correspondência  com telegrafia,  segue-se  uma vírgula  e  depois,  a
conjunção de dados com comunicações telefônicas. Há uma simetria
nos dois blocos. Obviamente o que se regula é "comunicação" por
correspondência e telegrafia, "comunicação" de dados e telefonia. O
que  fere  a  liberdade  de  omitir  pensamento  é,  pois,  entrar  na
"comunicação"  alheia,  fazendo  com  que  o  que  devia  ficar  entre
sujeitos  que  se  comunicam  privadamente  passe  ilegitimamente  ao
domínio de um terceiro.2

Por seu turno, os Procuradores da Republica Rogério Soares do

Nascimento  e  Silvana  Batini  César  Góes,  em  artigo  publicado  na  Revista  da

Procuradoria-Geral  da Republica nº 08, traçam a linha divisória  entre os direitos à

privacidade e à segurança, reafirmando o caráter relativo dos direitos fundamentais em

face da democratização e do avanço da criminalidade, além de elucidar a área de

alcance do sigilo das comunicações:

O dever  do  Estado  em  garantir  segurança  aos indivíduos  e  a
coletividade em geral traduz-se entre outras formas, na investigação
criminal e na busca da prova. Estas tarefas esbarram quase sempre
nos  limites  impostos  pelo  direito  à  intimidade  preservado
constitucionalmente. Frequentemente vimos assistindo à oposição de
obstáculos à atuação estatal através da alegação da necessidade da
preservação à privacidade do indivíduo ( ... ) A questão do conflito
entre dois ou mais direitos fundamentais é tema de reflexão intensa
de inúmeros estudiosos. Muitas são as teorias que buscam anular este
conflito. ( ... ) A solução está na convicção de que, em verdade,
não  há  conflito.  A  antinomia  aparente  de  dois  direitos
fundamentais se resolvera pela preponderância de um deles,
em  razão  das  situações  concretas  do  caso:  quer  porque,
hierarquicamente,  um se coloca  em posição  superior;  quer
porque, no caso concreto, a salvaguarda daquele interesse se
faz  mais  importante;  ou  ainda  porque  a  prevalência  deste
provoque  menos  danos à     sociedade.  Os critérios,  portanto,
são de razoabilidade e proporcionalidade. ( ... ) Ocorre que, e
com  frequência  cada  vez  maior,  na  medida  em  que  prolifera  a
macrodelinquência,  tem-se  invocado  o  direito  de  intimidade  para

2  FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Ob. Cit. p. 25.
13/28

Procuradoria da República no Município de Araraquara Avenida Mariângela Pucci Ananias, 552, Santa Angelina – CEP: 14802-050
Tel: (16) 3311-1010 - Fax: (16) 3331-2221



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Araraquara/SP

sustentar dever de segredo, obstruindo o acesso dos agentes públicos
a prova, no curso de investigações e apurações de ilícitos. Em termos
práticos,  este  aparente  conflito  costuma  nos  remeter  ao  sigilo
bancário  e  de  comunicações.  (  ...  )  Portanto,  ganha  relevo  a
necessidade de definir o que é efetivamente protegido. Quais são os
dados que compõem a esfera da intimidade? Quais são as situações
que violam o direito de recato? 

( ... ) 

Certamente que não há dever de sigilo no tocante aos dados
cadastrais  de  um correntista  ou  de  um assinante  de  linha
telefônica.  (  ...  )  Sigiloso  é  o  conteúdo da  ligação,   não  o
registro  da  existência  da  mesma. [...]  O tratamento  brasileiro
conferido as questões de quebra do sigilo das comunicações e das
operações  bancárias  não  encontra  paralelo  nos  ordenamentos  dos
países  mais  avançados.  Além  disto,  esta  visão  anacrônica  pode
conduzir  à  completa  paralisação  das  atividades  investigatórias  do
crime organizado ( ...  ).  É preciso, sim, regulamentar a quebra do
sigilo bancário e das comunicações pessoais, buscando ainda formas
nas chamadas 'redes'.3 (...) (grifos acrescidos). 

Nesse  mesmo  sentido  é  o  firme  entendimento  do  Egrégio

Superior Tribunal de Justiça, exposto em sua jurisprudência recente. Confira-se:

“(...)  De  plano  exsurge  a  impropriedade  da  via  eleita,  dado  que
empregado  o  habeas  corpus  como  sucedâneo  recursal.  Passa-se,
então,  ao  exame  da  existência,  ou  não,  de  patente  ilegalidade.
Preliminarmente, é imprescindível colocar nos devidos trilhos o objeto
da  decisão  de  primeiro  grau.  O  magistrado,  atendendo  ao  pleito
ministerial,  não determinou a  interceptação  telefônica,  mas,  antes,
apenas ordenou a "quebra do sigilo telefônico". Portanto, não se está
a tratar de cenário em que há todo o rigor próprio da disciplina da Lei
9.296⁄1996.  Note-se,  aliás,  que  a  providência  desencadeada
não se encontra sequer no universo da chamada "reserva de
jurisdição",  porquanto até mesmo comissões parlamentares
de inquérito podem determinar a quebra de sigilo telefônico.
Não se  está  flexibilizando  o sigilo  das  comunicações,  mas,
antes, dos dados respectivos. (...)” (STJ. HC nº. 237.006/DF, rel.
Min.  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  j.  27.6.2014  –  grifos
acrescentados).

“Dessa forma, passados quase 8 (oito) anos da decisão proferida no
presente feito, entendo que, embora tenha sido prolatada com sucinta
fundamentação, não há ilegalidade a ser reconhecida. Prossigo para
anotar que a alegação de violação dos dados cadastrais das linhas
telefônicas também não é de ser acatada. Sobre o tema, assim se
manifestou  a  Corte  Estadual  (fls.  268⁄269):  “Por  derradeiro,  o
argumento  de  nulidade  do  requerimento  para  quebra  do  sigilo  de
dados  cadastrais  de  linhas  telefônicas  do  paciente  também  não
prospera. Neste sentido, esclareceu a indigitada autoridade impetrada
que "O MM. Juiz de Direito Jefferson Barbin Torelli forneceu sua senha

3 A investigação do crime organizado no cenário da comunicação em redes informatizadas. Revista da Procuradoria-
Geral da República nº 08, p. 152/168.
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judicial  ao  requerente,  Delegado  da  Corregedoria  Auxiliar  (fls.
938⁄941). Logo, não há que se cogitar de ausência de autorização
judicial.  Acrescento  ainda  que,  tratando-se  de  medida  tomada  em
sede de inquérito policial  conduzido pela Corregedoria de Polícia, o
MM. Juiz mencionado, na condição de portador da senha fornecida
pela  Corregedoria  dos  Presídios  e  Polícia  Judiciária,  por  meio  de
regular  procedimento,  tinha  competência  para  o  ato  praticado.
Nulidade existiria se o requerente tivesse tido acesso à senha do Juiz,
sem  sua  autorização,  ou  se  o  magistrado  não  tivesse  jurisdição
criminal"  (fls.  97⁄98).  Como  registrado,  o  presente  caso  não
trata  de  interceptação  telefônica,  eis  que  o  alvo  do
inconformismo são os dados dos usuários e não o conteúdo
das  ligações  telefônicas.  A  interceptação  distingue-se  da
quebra  de  sigilo  de  dados,  sendo  que  a  primeira  hipótese
refere-se à captação da conversa, enquanto que a segunda
hipótese  diz  respeito  aos  registros  das  ligações  realizadas,
número dos telefones discados, dados pessoais e as Estações
de Rádio Base - ERB's - utilizadas pela linha. A decisão, com
base  neste  prisma,  não  se  apresenta  genérica  e
indeterminada e foi proferida com a premissa de garantir um
fornecimento  célere  das  informações  necessárias  às
investigações  policiais  e  ao  combate  aos  crimes  em geral,
privilegiando  assim,  o  princípio  da  segurança  social.  E  o
Desembargador  Federal  NÉFI  CORDEIRO,  em  seu  voto  no
julgamento  da  Apelação  no  Mandado  de  Segurança  n°
2004.71.00.022811-2⁄RS,  seguido  por  unanimidade  pela  7ª
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, vai além:
"Diversa  é,  porém,  a  situação  concernente  ao  acesso  aos
registros telefônicos. No meu entendimento, sobre tais dados
inexiste  previsão constitucional ou legal de sigilo,  pois  não
fazem parte da intimidade da pessoa, assim como sobre eles
não paira  o princípio  da reserva  jurisdicional".  o  julgamento
ficou assim ementado: […] Nenhum constrangimento ilegal, portanto,
evidencia-se,  sendo  de  rigor  o  indeferimento  do  writ  em  sua
integralidade.”  (STJ.   AgRg  no  HC  181546/SP,  rel.  Min.  MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 11/02/2014 – grifos acrescidos).

Ora,  a  prevalecer  entendimento  distinto  estaria

inviabilizada  uma  das  formas  mais  importantes  de  investigação  policial,

decorrentes  do  acesso  ao  registro  de  ligações  de  telefones  celulares,

apreendidos  em  sede  de  prisões  em  flagrante.  Grande  parte  das

investigações e processos relativos a tráfico de entorpecentes e contrabando

teria que ser extinta pela nulidade das provas. Isto porque, ontologicamente

em nada diferem os registros existentes na memória de um telefone celular

e aqueles a serem fornecidos pelas requeridas. O mesmo se diga em relação

à agenda telefônica contida no celular.

Segundo  Gilmar  Mendes,  “o  objeto  do  direito  à  intimidade

seriam  as  conversações  e  os  episódios  ainda  mais  íntimos,  envolvendo  relações
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familiares  e  amizades  mais  próximas”4.  Proteger  incondicionalmente  outros  dados,

chamados  não-sensíveis,  seria  utilizar  os  direitos  fundamentais  como  escudo  para

atividades ilegais, algo inaceitável na ordem jurídica vigente e na sociedade de risco

em que vivemos.

Portanto, ainda que se entenda que tanto os dados cadastrais,

quanto os extratos das ligações telefônicas têm caráter sigiloso, sua obtenção pelo

Ministério Público Federal e pela Polícia Federal não dependem, como se demonstrou

de prévia intervenção judicial, pois este sigilo não está submetido à cláusula de reserva

de jurisdição, tal qual ocorre no caso do próprio sigilo da telecomunicação, isto é, da

transmissão da mensagem.

No  caso  da  Polícia  Federal  seu  acesso  está  plenamente

justificado, na medida em que o art. 6º do Código de Processo Penal, bem como o art.

2º da Lei 12.830, dotam a autoridade policial do poder-dever de coletar elementos

destinados a investigar a prática de um delito e subsidiar a persecução penal.

No  caso  do  Ministério  Público  Federal,  além  do  plexo  de

atribuições  constitucionais  e  legais,  que  lhe  foram  atribuídos,  sua  Lei  Orgânica,

seguindo disposição constitucional, lhe confere amplo acesso às informações, ainda

que sigilosas, desde que obviamente não estejam submetidas à cláusula de reserva de

jurisdição, conforme se verá abaixo.

4.2. O poder de requisição pelo Ministério Público Federal e o acesso aos

dados e extratos telefônicos

Não  bastasse  as  razões  já  expostas  acima,  quanto  ao

Ministério Público Federal há, ainda, outros fundamentos constitucionais e legais para

embasar suas requisições, que lhe garantem acesso mesmo a dados protegidos por

sigilo.

A Constituição Federal,  no  art.  129,  inc.  VI,  estabelece que

compete ao Ministério Público requisitar documentos e informações para instruir  os

procedimentos administrativos  de sua competência,  na  forma estabelecida pela Lei

Complementar respetiva. Confira-se:

4  MENDES, Gilmar Mendes, COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Coelho, Curso d e Direito Constitucional.
São Paulo; Saraiva, 2007, p.367
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Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

VI -  expedir  notificações nos procedimentos  administrativos  de sua
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los,
na forma da lei complementar respectiva.

No  caso  do  Ministério  Público  da  União,  tal  atribuição  foi

disciplinada pela Lei Complementar 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da

União – a qual estabelece que:

Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da
União poderá, nos procedimentos de sua competência:

(...)

II  -  requisitar  informações,  exames,  perícias  e  documentos  de
autoridades da Administração Pública direta ou indireta;

(...)

IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas;

(...)

VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de
caráter público ou relativo a serviço de relevância pública;

(...)

§1º O membro do Ministério Público será civil e criminalmente
responsável pelo uso indevido das informações e documentos
que requisitar; a ação penal, na hipótese, poderá ser proposta
também  pelo  ofendido,  subsidiariamente,  na  forma  da  lei
processual penal.

§2º  Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público,
sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da
subsistência do caráter sigiloso da informação, do registro, do
dado ou do documento que lhe seja fornecido.

Verifica-se, pois, que ao disciplinar a atribuição constitucional

conferida  ao  Ministério  Público  a  LC  75/93  garantiu  amplo  e  irrestrito  acesso  a

informações contidas em  quaisquer  bancos de dados públicos ou relativos a

serviços  de  relevância  pública,  nos  quais  se  insere  a  atividade  das

requeridas.  Isto  porque,  é  evidente  que  os  serviços  de  telefonia  fixa  e  móvel

inserem-se no contexto de serviços de relevância pública,  uma vez que são todas

concessionárias desses serviços.
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Mais que isto, a LC 75/93 estabelece que não se pode opor, a

qualquer pretexto, a exceção de sigilo às requisições feitas pelo Ministério Público

Federal.

Tais disposições não significam que as informações perderão

seu  caráter  sigiloso,  pois  a  própria  lei  cuidou  de  estabelecer  que  o  membro  do

Ministério  Público  será  cível  e  criminalmente  responsável  pelo  uso  indevidos  das

informações que requisitar.

Trata-se de uma das regras basilares da hermenêutica

a presunção de que a lei não contém palavas inúteis. 

Portanto,  ao  utilizar  o  termo  “incondicional”  e  a  locução

“não se poderá opor sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo”, a lei disse

exatamente o que consta de seu texto legal,  isto é, que o  acesso do Ministério

Público  da União às  informações  sigilosas é  ampla  e  irrestrita,  desde  que

obviamente não submetidas à cláusula de reserva de jurisdição.

Mais do que isto, conjugando-se o texto constitucional com o

disposto  pela  Lei  Orgânica  do  Ministério  Público  da  União,  verifica-se  que  a

tentativa das requeridas em restringir o acesso do Ministério Público Federal

às informações cadastrais dos assinantes e apenas nos casos em que se investigue

delitos de lavagem de dinheiro e crimes praticados por organizações criminosas,  nos

termos  do  art.  17-B  da  Lei  9.613/98  e  art.  15  da  Lei  12.850/13,  é

flagrantemente  inconstitucional e  se  encontra  em  aparente  antinomia  com  o

disposto na Lei Complementar 75/1993.

Isto porque, como visto, o art. 129, inc. VI, é claro ao

estabelecer que as requisições do Ministério Público serão disciplinadas na

forma  de  sua  lei  complementar  respectiva.  E  a  LC  75/93,  conforme

demonstrado,  não  faz  qualquer  restrição  às  hipóteses  trazidas  pelas

referidas lei ordinárias. Há, portanto, evidente afronta à reserva legal.

Nesse sentido, aliás, é a firme posição da jurisprudência do E.

Supremo Tribunal Federal. Confira-se, mutatis mutandis:
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Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
SEGURADO ESPECIAL. ARTIGO 195, § 8º, DA CF/88. RESULTADO DA
COMERCIALIZAÇÃO  DA  PRODUÇÃO.  ART.  25  DA  LEI  8.212/91,
DESDE  SUA  REDAÇÃO  ORIGINÁRIA.  RECEITA  BRUTA.  BASE  DE
CÁLCULO.  AUSÊNCIA  DE  IDENTIDADE.  NECESSIDADE  DE  LEI
COMPLEMENTAR. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE
DE DISPOSITIVOS DA LEI 8.212/91. EFEITOS REPRISTINATÓRIOS.
Possui repercussão geral a questão atinente à constitucionalidade da
contribuição a ser recolhida pelo segurado especial, prevista no art.
25  da  Lei  8.212/1991,  desde  a  sua  redação  originária,  diante  da
ausência de identidade de sua base de cálculo (receita bruta) com a
prevista  no  art.  195,  §  8º,  da  Constituição  Federal  (resultado  da
comercialização).  (RE 761263 RG/SC, rel.  Min. TEORI ZAVASCKI, j.
24/04/2014).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 45 E 46 DA LEI
Nº  8.212/1991.  PRESCRIÇÃO  E  DECADÊNCIA  TRIBUTÁRIAS.
MATÉRIA  RESERVADA  À  LEI  COMPLEMENTAR.
INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL.  MODULAÇÃO  DOS  EFEITOS.
HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO DOS AUTOS. O Plenário
do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 559.943-RG, julgado
sob  relatoria  da  Ministra  Cármen  Lúcia,  reconheceu  a
inconstitucionalidade dos  arts.  45 e 46, da Lei  nº 8.212/1991, em
razão  da  matéria  neles  versada  estar  reservada  à  edição  lei
complementar. Considerando a modulação proposta pelo Plenário, os
efeitos do prazo decenal constante da Lei nº 8.212/1991 mantiveram-
se vigentes tão somente com relação aos casos nos quais em não
houve  nenhuma  impugnação  por  parte  do  contribuinte  até  a
conclusão  do  julgamento  do  recurso  submetido  à  sistemática  da
repercussão  geral.  Com  relação  a  tais  hipóteses,  em  que  o
contribuinte  vem  a  juízo  após  o  leading  case,  a  declaração  de
inconstitucionalidade teria efeito prospectivo, de modo a não haver
devolução  dos  valores  recolhidos  anteriormente  ao  julgamento  do
recurso representativo. A rigor, a hipótese sob apreciação não versa
sobre  repetição  de  indébito,  até  porque  não  houve  nenhum
recolhimento no caso concreto. Trata-se de mandado de segurança
impetrado  com o fim específico  de  evitar  a  cobrança.  Ademais,  a
presente  ação  precede  o  julgamento  do  leading  case.  Mostra-se
aplicável, portanto, o entendimento que pugna pelo afastamento do
prazo  decenal  tratado  pela  Lei  nº  8.212/1991.  Embargos  de
declaração  recebidos  como  agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento. (RE 546649 AgR-ED/PR, rel. Min. ROBERTO BARROSO, j.
10/02/2015).

Por fim, não se pode deixar de consignar que a Constituição

Federal  atribuiu  ao Ministério  Público  a  função de defensor  da ordem jurídica,  do

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Confira-se:

“Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à
função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis.“
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Assim, ao se negar vigência aos instrumentos conferidos pela

própria Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional para que o Ministério

Público possa bem desempenhar seu papel, estar-se-ia manietando os poderes desta

instituição  e  afrontando  a  própria  ordem  democrática,  prevista  pela  Carta

Constitucional.

Tal  entendimento,  aliás,  já  foi  expressamente  adotado  pelo

Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL.  MANDADO DE SEGURANÇA REQUERIDO PELO
MINISTERIO  PUBLICO  OBJETIVANDO  LIBERAR  INFORMAÇÕES
EXISTENTES  EM  ORGÃOS  DO  MINISTERIO  DA  AERONAUTICA.
INEXISTENCIA  DE  MOTIVAÇÃO  QUE  AFETE  A  SEGURANÇA  DO
ESTADO.  PREVALENCIA  DO  INTERESSE  PUBLICO  RELEVANTE.
DEFERIMENTO DA SEGURANÇA.

A COMPETENCIA DO MINISTERIO PUBLICO CONCERNENTE A
REQUISIÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  E  DOCUMENTOS  DE
QUAISQUER  ORGÃOS  DA  ADMINISTRAÇÃO,
INDEPENDENTEMENTE  DE  HIERARQUIA,  ADVEM  DE  SEDE
CONSTITUCIONAL E VISA AO INTERESSE PUBLICO QUE SE
SOBREPOE  A  QUALQUER  OUTRO (A  FIM  DE  QUE  POSSIVEIS
FATOS  CONSTITUTIVOS  DE  CRIMES  SEJAM  APURADOS),  PONDO-
LHE, A LEI MAIOR, A DISPOSIÇÃO, INSTRUMENTOS EFICAZES PARA
O  EXERCICIO  DAS  ATRIBUIÇÕES  CONSTITUCIONALMENTE
CONFERIDAS.

- em sendo a ação penal publica de iniciativa exclusiva do ministerio
publico,  e  se  a  constituição  lhe  confere  o  poder  de  expedir
notificações e de requisitar informações e documentos (constituição
federal,  arts.  127  e  129),  resulta,  dai,  que  as  suas  atividades  se
revestem de interesse publico relevante - oponivel a qualquer outro -
que deve ser cuidado com previdencia, eis que a outorga desse poder
constitui reflexo de suas prerrogativas institucionais. a ocultação e o
não fornecimento de informações e documentos e conduta impeditiva
da ação ministerial e, consequentemente, da justiça, se erigindo em
abuso de poder.

[...]

Já  existindo  inquérito  instaurado  em  torno  do  fato,  com  o
acompanhamento do parquet, torna-se evidente o interesse publico
na  ultimação  dessas  investigações  cujo  fito  é  o  de  desvendar  a
existencia de possíveis crimes.  O SIGILO, IN CASU, NÃO PODE
SER  OPONIVEL  A  AÇÃO  DO  MINISTERIO  PUBLICO,  VISTO
COMO  O  INQUERITO  POLICIAL  ESTA  SE  DESENVOLVENDO
SOB  ABSOLUTA  RESERVA  (CPC,  ART.  20),  INEXISTINDO
TEMOR  SOB  POSSIVEIS  DESVIRTUAMENTOS  DAS
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS REQUISITADOS.
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E  ENTENDIMENTO  ASSENTE  NA  DOUTRINA  QUE  O
MINISTERIO PUBLICO, EM FACE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE,
TEM  ACESSO  ATE  MESMO  AS  INFORMAÇÕES  SOB  SIGILO,
NÃO SENDO LÍCITO A  QUALQUER AUTORIDADE  OPOR-LHE
TAL EXCEÇÃO.

Segurança  concedida.  decisão  unânime.  (MS 5370/DF,  rel.  Ministro
Demócrito  Reinaldo,  primeira  seção,  julgado  em  12/11/1997,  dj
15/12/1997, p. 66185). 

Portanto,  ante  o  exposto,  é  defeso  às  requeridas  negarem

acesso  ao  Ministério  Público  Federal  às  informações requisitadas,  sob alegação de

sigilo, salvo nos casos expressamente reservados à cláusula de reserva de jurisdição, o

que, como visto, não atinge os dados cadastrais e extratos telefônicos.

Sendo assim, em virtude do quanto exposto, neste e no tópico

anterior, requer-se sejam as requeridas, empresas de telecomunicações, obrigadas a

fornecerem  os  dados  cadastrais  e  extratos  telefônicos  sempre  que  lhes  seja

requisitado,  de  forma  fundamentada,  pela  Polícia  Federal  para  instruir  autos  de

Inquérito Policial sobre sua presidência, ou pelo Ministério Público Federal para instruir

os procedimentos administrativos, criminais ou cíveis, por ele instaurados, neste caso

tomando-se, ainda, em consideração o incontrastável comando legal do art. 8º da Lei

Complementar 75/93.

4.3.  Remoção  de  óbices  impostos  pela  ANATEL  e  pela  UNIÃO  ao

cumprimento das obrigações legais pelas requeridas

A União, por meio da Procuradoria Federal especializada junto à

Anatel, a partir de decisão monocrática já revogada, proferida pelo Min. Gilmar Mendes

na Ação Cautelar  nº.  1928,  pela qual  suspendeu efeitos  de acórdão proferido nos

autos da Ação Civil Pública nº. 2006.71.00.033295-7/RS, em se discute a obrigação de

fornecimento de dados telefônicos à polícia judiciária e ao Ministério Público no Estado

do Rio Grade do Sul, editou o Parecer nº. 1314/2009/LBC/PGF/PFE-ANATEL (anexo).

É  de  se  ressaltar  que  a  decisão  monocrática  já  tinha  sido

revogada, antes mesmo da edição do referido parecer (página 10 do parecer).

De toda sorte, pelo referido parecer a Procuradoria Federal, ao

tempo em que afirmou o poder da própria Anatel em requisitar os dados cadastrais
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dos usuários dos serviços de telefonia às empresas de telefonia, asseverou que tal

prerrogativa não abrangeria o Ministério Público Federal e a Polícia Judiciária.

Comodamente, portanto,  o parecer  estabeleceu dois pesos e

duas medidas.  Para  a  Anatel,  portanto,  não seria  oponível  o  sigilo,  nem lhe seria

requerido valer-se da via judicial para quebrá-lo, ao Ministério Público e à Polícia, ao

contrário, resguardar-se-ia o sigilo dos dados, sendo-lhes somente possível obtê-los

por via judicial.

Vale colacionar, aqui, alguns excertos de sua conclusão:

“102.  Diante  do  exposto,  esta  Procuradoria  Federal  Especializada,
órgão  de  execução  da  Procuradoria-Geral  Federal,  vinculada  à
Advocacia-Geral da União – AGU, conclui que:

“1.  A  suspensão  dos  efeitos  do  Parecer  normativo  nº.  105-
2007/PGF/PFE/MW/Anatel  restringe-se  às  conclusões  relativas  ao
fornecimento  de  dados  cadastrais  ao  Ministério  Público  e  às
autoridades policiais, permanecendo em vigor o entendimento de que
“a Anatel pode solicitar o acesso aos dados cadastrais em poder das
operadoras e às ligações efetuadas para a Central  de Atendimento
das prestadoras, desde que para fins de fiscalização ou controle de
obrigações.  Contudo,  seus  poderes  fiscalizadores  não  abrangem  o
acesso  a  conteúdo  de  interceptação  telefônica,  sem  autorização
judicial ou do usuário”.

2.  Enquanto  estiver  em  vigor  a  decisão  do  TRF  da  4ª  Região,
proferida  nos  autos  da  Suspensão  de  Execução  de  Sentença  nº.
2009.04.00.033482-3/RS,  processo  do  qual  a  Anatel  é  parte,  que
proibiu o fornecimento de dados cadastrais de usuários a autoridades
não judiciárias, não há fundamento legal para restabelecer os efeitos
do  Parecer  normativo  nº.  105-2007/PGF/PFE/MW/Anatel  quanto  ao
fornecimento de dados cadastrais a autoridades do Ministério Público
e da Polícia ou, mesmo, para que o Conselho Diretor da Agência tome
qualquer  decisão  ou  edite  ato  normativo  em  sentido  contrário  ao
referido entendimento judicial.

3. A despeito da revogação da medida liminar proferida nos autos da
AC nº. 1928, que ocorreu por razões meramente formais, permanece
em vigor o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da
extensão do sigilo de dados, desde que parte integrante da proteção
constitucional à vida privada e à intimidade, é medida excepcional que
somente pode ser determinada pela autoridade judiciária competente,
observado  o  devido  processo  legal.  É  possível  a  atribuição  de
autoridades  não  judiciárias,  desde  que  fixada  em  lei
específica e respeitados os limites constitucionais aplicáveis,
vedado,  para  esse  fim,  o  uso  de  interpretação  extensiva”
(grifos acrescidos).
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Com  a  devida  vênia,  o  parecer  possui  contradições

insuperáveis,  a começar da mais  grave delas,  o entendimento de que os dados e

extratos telefônicos seriam sigilosos, mas só para os demais órgãos públicos e não

para a própria Anatel.

A  racionalidade  utilizada  pelo  parecer  para  justificar  essa

diferença de tratamento seria a de que a Anatel só requisita tais dados para fiscalizar

as próprias empresas, enquanto que a Polícia e o Ministério Público os requisita para

coligir elementos para a persecução penal, o que afeta a esfera de liberdade individual

dos sujeitos. Confira-se a seguinte passagem do parecer:

“A diferença básica é a de que, no caso da Anatel, a fiscalização é
voltada para a atuação das prestadoras de telefonia, enquanto nos
procedimentos  penais,  instaurados  pelo  Ministério  Público  e  pela
Polícia, é o próprio indivíduo, em regra, que está sendo investigado.
Por  isso,  no primeiro  caso,  não faz  sentido uma prestadora  –  em
proveito próprio – recusar o fornecimento de dados cadastrais, uma
vez que não há qualquer interferência, por parte do ente regulador,
na esfera de liberdade individual. Muito pelo contrário, a fiscalização e
a  eventual  aplicação  de  penalidade  à  operadora  é  efetuada  em
benefício dos próprios consumidores, como forma de garantir padrões
mínimos  de  qualidade  e  a  observância  de  direitos  previstos  pela
legislação de regência”.

Em primeiro lugar, tal entendimento esquece ou desconsidera

uma das mais importantes atribuições do Ministério Público Federal, que é justamente

a  defesa  dos  interesses  sociais,  difusos  ou  coletivos,  bem  como  dos  individuais

indisponíveis, entre os quais se inserem os interesses dos consumidores. Muitas vezes,

inclusive  o  Ministério  Público  Federal  é  “chamado”  a  tutelar  consumidores  em

decorrência das omissões perpetradas pelas próprias agências reguladoras, entre as

quais se inclui a Anatel.

Assim, em decorrência desta omissão, não é possível verificar

qual  seria  o  entendimento  das  requeridas  sobre  o  porquê  da  suposta  atuação  da

Anatel  ser  mais  relevante do que a do Ministério  Público Federal  na proteção dos

consumidores. Não obstante, as atribuições ministeriais decorram de expressa previsão

constitucional, regulamentadas por Lei Complementar, enquanto a Anatel foi criada,

muito depois, por meio de lei ordinária (Lei 9.472/97).

Em segundo lugar, não se tem uma dimensão exata sobre o

porquê de se entender que a atividade fiscalizatória da Anatel é mais importante ou
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relevante, sobre o aspecto do atendimento ao interesse público, do que as atividades

necessárias à persecução penal, desenvolvida pelo Ministério Público Federal e pela

Polícia  Federal,  a  justificar  que  somente  aquela  tenha  acesso  a  tais  dados,  sem

depender da necessidade de intervenção judicial.

Porém,  mesmo partindo-se da dicotomia  entre  a  persecução

penal e a fiscalização administrativa, traçada pelo parecer,  não há evidentemente

distinção ontológica entre a natureza de tais dados em razão da finalidade a

que se destinam.

Ou seja, ou tais dados são sigilosos e submetidos à cláusula de

reserva de jurisdição, seja para acesso da ANATEL, seja para acesso da Polícia e do

Ministério Público, ou não o são, podendo ser acessados por tais entes/órgãos

mediante requisição fundada em previsão legal.

Abusando  um pouco  da  coloquialidade,  uma  “mesa”  não  se

torna um “banco” só porque o indivíduo decide que a utilizará para sentar em vez de

apoiar louça.

Mesmo assim, vale destacar que o próprio parecer, como visto,

reconhece que seria possível a autoridades judiciárias ter acesso aos dados telefônicos,

independentemente  de  autorização  judicial,  desde  que  exista  expressa  autorização

legal.

Curiosamente, no entanto, a expressa previsão legal conferida

pela  Lei  Complementar  75/93  ao  Ministério  Público  da  União  para  requisitar

informações, inclusive sigilosas, e quando se tratar de bancos de dados relativos a

serviços de relevância pública, não justificariam, no seu entender, o fornecimento de

tais dados ao Ministério Público.

A regra de que se presume não conter a lei  palavras

inúteis e de que diante da clareza cessa a interpretação foram claramente

desconsideradas. Como visto no item anterior, não resta dúvidas acerca da intenção

da lei ao utilizar o termo “incondicional” e de que não se oporá ao Ministério Público a

“exceção de sigilo”.
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A lei complementar disse o quanto pretendia dizer, isto é, que

para exercer suas importantes atribuições constitucionais, o Ministério Público Federal

depende de amplo acesso às informações, inclusive sigilosas. Reitera-se que isto não

significa  retirar  o  sigilo  das  informações,  uma  vez  que  o  membro  passa  a  ser

pessoalmente responsável pelo uso que fizer delas.

Mesmo assim,  o parecer  asseverou que “[n]ão há,  como se

pode ver, qualquer autorização específica quanto ao acesso a tais dados de usuários,

ainda mais em se considerando que, em princípio, tais dados estão albergados pela

cláusula constitucional que protege a vida privada e a intimidade”.

Tal  conclusão  é,  no  mínimo,  curiosa,  considerando  que  não

parece haver dúvidas de que as empresas de telefonia são concessionárias de um

serviço de relevância pública.

No caso da Polícia Federal não há porquê chegar a conclusão

distinta.  Fora  dos  casos  específicos  previstos  na  lei  de  lavagem de  capitais  e  de

organizações criminosas, a Lei 12.830, no art. 1º, §2º, expressamente estipulou que

durante a investigação criminal – obviamente aquela conduzida no bojo de IPL – cabe

ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que

interessem à apuração dos fatos. Assim, em se tratando da obtenção de dados não

sensíveis,  sobretudo,  de dados cadastrais  dos usuários  das linhas  telefônicas,  está

legalmente  autorizada  a  obtenção  Polícia  Federal,  com  base  em  seu  poder  de

requisição.

Por todo o exposto, neste e nos tópicos anteriores desta inicial,

verifica-se que não há base legal para as conclusões atingidas pelo referido parecer.

Sendo assim, requer-se seja declarada a ineficácia do referido Parecer nº.

1314/2009/LBC/PGF/PFE-ANATEL  (anexo)  para  vincular  a  ANATEL  às

conclusões nele  lançadas.  Assim,  querendo a agência requerida regulamentar  a

forma de remessadas informações requisitadas pelo Ministério Público Federal ou pela

Polícia Federal pelas requeridas empresas de telefonia, em consonância sobretudo com

o disposto pela Lei Complementar 75/1993, ser-lhe-á perfeitamente possível.

Requer-se,  ainda,  seja  condenada a  ANATEL à obrigação de

não fazer, isto é, não atuar contra as empresas de telecomunicações, sejam as ora

25/28
Procuradoria da República no Município de Araraquara Avenida Mariângela Pucci Ananias, 552, Santa Angelina – CEP: 14802-050

Tel: (16) 3311-1010 - Fax: (16) 3331-2221



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Araraquara/SP

requeridas, sejam outras porventura não compreendidas nesta ação, no sentido de

coibi-las  de  fornecer  as  informações  cadastrais  e  extratos  de  ligações  telefônicas

requeridas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal.

Subsidiariamente, no entanto, e apenas para argumentar, caso

Vossa Excelência não se convença de que os dados cadastrais e os extratos de ligações

telefônicas  não  estão  submetidos  à  cláusula  de  reserva  de  jurisdição  e,  portanto,

dependem de intervenção do Poder Judiciário, requer-se seja expressamente declarada

a impossibilidade da ANATEL obtê-lo por via direta das empresas de telefonia, sob

pena de se desvirtuar a pretensa proteção constitucional que se lhes pretende seja

dada.

5. DO PEDIDO LIMINAR

Em vista de todo o exposto, resta claro estarem preenchidos os

requisitos  do  art.  273 do  Código de  Processo Civil  e  do  art.  12  da Lei  7.347/85,

legitimadores da concessão dos efeitos da tutela em caráter liminar. 

Conforme exaustivamente se comprovou, o fumus boni juris se

encontra presente na medida em que as rés,  sem amparo constitucional  ou legal,

veem  se  negando  a  cumprir  requisições  ministeriais,  bem  como  requisições  das

autoridades  policiais,  todavia,  o  fazem ao  arrepio  do  ordenamento  jurídico.  Assim

sendo, faz-se imprescindível a concessão da liminar para ver cessado desde já tais

condutas desarrazoadas.

Por outro lado, conquanto não seja possível obrigar a requerida

ANATEL a editar medida destinada a regulamentar a forma como deve ser feita esta

entrega,  não pode ela,  conforme se demonstrou,  agir  para  coibir  as  empresas de

telefonia, requeridas ou não, de cumprirem o que a lei determina, sobretudo, com

base em parecer, que contraria o ordenamento jurídico, notadamente o que dispõe o

art. 129 da Constituição Federal e o art. 8º da Lei Complementar 75/1993.

Por seu turno, o periculum in mora é evidente, tendo em vista

o fato de a recusa de fornecimento dos dados cadastrais e extratos telefônicos, por

exclusiva  requisição  policial  ou  ministerial,  cria  obstáculos  que  comprometem  a

necessária celeridade nas investigações ministeriais e policiais, capazes de acarretar
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perdimento de provas, indícios e, derradeiramente, impunidade, já que o tempo, na

maioria das vezes, é inimigo da persecução penal.

Sendo assim, em caráter liminar, requer-se sejam as requeridas

empresas  de  telefonia  obrigadas  a  fornecerem,  de  imediato  e  sob pena  de multa

diária,  os  dados  cadastrais  e  extratos  telefônicos  de  seus  usuários,  desde  que

requisitados  de  forma fundamentada  pela  Polícia  Federal  e  pelo  Ministério  Público

Federal  para  instruir,  respectivamente,  os  inquéritos  policiais  e  procedimentos

administrativos, cíveis e criminais, sob sua presidência.

Requer-se, também em caráter liminar e sob pena de multa

diária, que a ANATEL seja compelida a não impor óbices, inclusive atuar contra as

empresas de telecomunicações, compreendidas ou não no polo passivo desta ação,

que atendam as requisições policiais e ministeriais, na forma requerida por esta ação.

6. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer:

(6.1.) a concessão da tutela antecipada, em caráter liminar, na

forma requerida no “item 5”, acima;

(6.2.) seja recebida esta petição inicial e determinada a citação

das requeridas para, querendo, contestarem a ação no prazo legal;

(6.3) no mérito, seja a ação julgada integralmente procedente

para:

(6.3.1) confirmar a liminar requerida;

(6.3.2)  condenar  as  requeridas,  empresas  de  telefonia  e

telecomunicações, a fornecer, sob pena de multa diária, independentemente de ordem

judicial prévia para o caso concreto, os dados cadastrais e extratos telefônicos de seus

usuários, desde que requisitados de forma fundamentada pela Polícia Federal e pelo

Ministério  Público  Federal  para  instruir,  respectivamente,  os  inquéritos  policiais  e

procedimentos administrativos, cíveis e criminais, sob sua presidência;
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(6.3.3)  declarar  a  ineficácia  do  Parecer  nº.

1314/2009/LBC/PGF/PFE-ANATEL (anexo) para vincular a ANATEL às conclusões nele

lançadas. Assim, querendo a agência requerida regulamentar a forma de remessadas

informações requisitadas pelo Ministério Público Federal ou pela Polícia Federal pelas

requeridas empresas de telefonia, em consonância com o sistema jurídico, sobretudo

com o disposto pela Lei Complementar 75/1993, ser-lhe-á perfeitamente possível;

(6.3.4) condenar a ANATEL à obrigação de não fazer, isto é,

não atuar contra as empresas de telecomunicações, sejam as ora requeridas, sejam

outras porventura não compreendidas nesta ação, no sentido de coibi-las de fornecer

as informações cadastrais e extratos de ligações telefônicas requeridas pelo Ministério

Público Federal e pela Polícia Federal;

(6.3.5)  subsidiariamente,  no  entanto,  e  apenas  para

argumentar, caso Vossa Excelência não se convença de que os dados cadastrais e os

extratos  de  ligações  telefônicas  não  estão  submetidos  à  cláusula  de  reserva  de

jurisdição e, portanto, dependem de intervenção do Poder Judiciário, requer-se seja

expressamente  declarada  a  impossibilidade  da  ANATEL  obtê-lo  por  via  direta  das

empresas  de  telefonia,  sob  pena  de  se  contrariar  as  disposições  constitucionais

vigentes, as quais compete ao Ministério Público defender (art. 127 da Constituição

Federal).

Protesta-se pela  produção de todos os  meios  de provas em

direito admitidos, inclusive pela imediata juntada do ICP nº. 1.34.017.000007/2013-31

e das cópias em anexo.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Gabriel da Rocha
Procurador da RepúblicaProcurador da República
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