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DECISÃO 
 
 
  

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de  EXPEDITO
LUZ,  MARCOS ANTÔNIO BIONDO, RAUL FERNANDO SCHNEIDER e FELIPE MARTINS
PINTO, alegando que aos pacientes estaria sendo imposto constrangimento ilegal pelo  Juízo
Federal da 10ª Vara do Distrito Federal, consubstanciado no recebimento de denúncia, que,
supostamente, estaria embasada, substancialmente, em conversas de e-mail obtidas ilicitamente
(ação penal 0045023-90.2017.4.01.3400).
 

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra EXPEDITO LUZ,  MARCOS
ANTÔNIO BIONDO, RAUL FERNANDO SCHNEIDER e FELIPE MARTINS PINTO, e outros
investigados, imputando aos pacientes, especificamente, a prática, em tese, do crime de
corrupção ativa (Id 23339951, fls. 51/115).
 

Segundo a acusação, os pacientes, na condição de executivos da GERDAU, teriam
corrompido o então Conselheiro do CARF, JOSÉ RICARDO DA SILVA, para votar
favoravelmente aos interesses da empresa no âmbito de processos administrativos sobre ágio
interno e autuações fiscais, em razão de suposta sonegação de IR e CSLL envolvendo lucros das
subsidiárias no exterior.
 

A suposta corrupção teria ocorrido por meio da contratação de empresas de
assessoria (ALFA ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL E PLANEJA ASSESSORIA
EMPRESARIAL) e da subcontratação de um escritório de advocacia (LIMOEIRO & PADOVAN
ADVOGADOS ASSOCIADOS), que teriam ligação com JOSÉ RICARDO DA SILVA.
 

A denúncia baseia-se,  substancialmente, em conversas de e-mail armazenadas
que foram apreendidas por meio da Medida Cautelar de Interceptação das Comunicações
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Telemáticas 53824-97.2014.4.01.3400, em trâmite perante a 10ª Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal.
 

Recebida a denúncia e apresentadas as respostas à acusação, a autoridade
impetrada, por meio da decisão agora impugnada, ratificou o recebimento da denúncia, bem
como rechaçou algumas teses defensivas apresentadas pelos réus, inclusive acerca da
ilegalidade das interceptações telefônicas/telemáticas que embasaram a ação penal (cito):
 
 
  

“[...] O MPF narra as condutas imputadas aos supramencionados réus de forma satisfatória,
possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 
Conforme consignado na decisão que recebeu a denúncia, a peça acusatória obedece aos
requisitos contidos no art. 41 do Código de Processo Penal, visto que relata de modo específico
e objetivo os fatos imputados aos acusados quanto aos ilícitos relacionados com o Grupo
GERDAU e com os seguintes Processos 
Administrativos de números 11080.723702/2019-19, 11080.723701/2010-
74,10680.724392/2010-28, 16682.720271/2011-54 e 16643-000276/2010-42, que tramitaram
junto ao CARF. 
Ademais, a descrição das condutas está em correspondência aos documentos constantes do
inquérito policial nº 0678/2015-SR/DPF/DF, havendo prova da materialidade e indícios da autoria
delitiva referentes a cada um dos réus, inclusive, com elementos sobre os fatos delituosos
colacionados na própria peça acusatória, o que afasta a alegação de falta de justa causa para a
ação penal. 
A acusação leva em conta fatos objetivos e concretos dos delitos, inclusive no que se refere aos
crimes de corrupção ativa e passiva, descrevendo as condutas dos apontados corruptores, bem
como atos de ofício praticados pelos alegados corrompidos e os processos administrativos
fiscais, assim como outros que 
seriam influenciados pelas suas condutas, mencionando o período em que teriam sido
praticados, o que é bastante para que todos os acusados, inclusive o acusado PAULO
ROBERTO CORTEZ, se defendam das imputações que lhe são feitas Na verdade, as condutas
referentes aos ilícitos em análise são complexas, mas estão satisfatoriamente especificadas pelo
Ministério Público Federal, não podendo ser classificadas como genéricas ou abstratas,
havendo, também, suficientes elementos sobre a autoria delitiva, os quais necessitam passar
pelo crivo da instrução criminal, em face do princípio in dubio pro societate. 
Assim, entendo que a descrição dos fatos na denúncia possibilita o exercício da ampla defesa e
do contraditório por parte de todos os denunciados.
 
Por outro lado, as alegações de inépcia encontram-se até preclusas, considerando
o recebimento da acusação em data anterior. 
As questões levantadas nas respostas à acusação sobre: a negativa de autoria; a caracterização
de exercício regular do direito; desconhecimento dos ilícitos; erro de tipo; prática de atitude lícita,
decorrente de regra de competência; ausência de provas dos ilícitos; atipicidade das condutas;
flagrante seleção probatória por parte do MPF; e inexistência do elemento subjetivo do
tipo, dentre outras alegações, exigem, necessariamente, o exame do mérito da ação penal e a
produção de provas para a sua devida constatação, devendo, assim, ser enfrentadas no
momento processual adequado. 
Por outro lado, não vislumbro, a princípio, qualquer elemento capaz de levar à nulidade do
presente processo. Todas as interceptações telefônicas/telemáticas e quebras de sigilos de
dados telefônicos/telemáticos, bancários e fiscais correspondentes ao presente processo foram
devidamente fundamentadas e autorizadas por juízo competente (controle judicial), não havendo
qualquer ofensa à legislação pertinente ou à Constituição Federal, sendo incabível, portanto,
falar em prova ilícita ou em quebra da cadeia da custódia de provas no presente caso.[...]”
 
Alega a parte impetrante que as conversas de e-mail que lastreiam a acusação

formulada contra os executivos da GERDAU foram obtidas ilicitamente e essa suposta ilicitude
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adviria dos seguintes fatos: 
 
 
 

i) excesso de execução verificado no cumprimento das decisões judiciais de interceptação das
comunicações telemáticas dos investigados. É que os ofícios aos provedores de e-mail (fls.
142/157, fls. 220/241, fls. 411/435, fls.538/558 todas do doc. 3 em ANEXO), expedidos pela
secretaria da 10ª Vara Federal da SJDF, possuíam conteúdo mais amplo do que o conteúdo das
decisões judiciais de afastamento do sigilo (fls. 136/141, fls. 215/219, fls.407/410, fls.534/537
todas do doc. 3 em ANEXO). Ao invés de se limitarem a decretar a interceptação do fluxo de
correios eletrônicos por 15 (quinze) dias e a quebra de sigilo de dados cadastrais – conforme
previsto nas decisões judiciais –, os ofícios requisitaram também acesso às mensagens de e-
mail privadas armazenadas junto aos provedores, relativas a período anterior ao monitoramento
eletrônico autorizado; e 
b) segundo, na falta de fundamentação e na desproporcionalidade da apreensão de e-mails
armazenados pelo período de dez anos. É que não houve qualquer justificação nas decisões
judiciais de quebra de sigilo para que se devassasse o teor de todas as mensagens de e-mail
dos investigados pelo longo período de uma década. O excesso da medida fica ainda mais
evidente quando se considera que 
o período pretérito abarcado pela medida implementada não guarda qualquer relação com os
supostos atos de corrupção investigados, que supostamente teriam ocorrido entre os anos de
2011 e 2014.
  
Aduz que o reconhecimento da ilicitude da prova induziria, necessariamente, ao

próprio reconhecimento de inépcia da peça acusatória, porquanto, retirada a prova ilícita, haveria
falta de justa causa para manejo da ação penal e que, assim, seria o caso de, em sede liminar, 
se determinar a suspensão da ação penal e que, ao final, seja concedida a ordem em definitivo, 
determinando-se desentranhamento dos autos do processo dos respectivos elementos de provas
reputados ilícitos e consequente trancamento da ação penal.
 

Confira-se, por oportuno, o pedido, ao final, formulado:
 

Pelo exposto, requerem os impetrantes:
 
a) o processamento do presente writ;
 
b)  liminarmente, a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de suspender o
trâmite da Ação Penal nº 45023-90.2017.4.01.3400 até o julgamento de mérito do presente
remédio constitucional.
 
c) após, a solicitação de informações ao MM. Juízo impetrado;
 
d) intimação da Procuradoria Regional da República para se manifestar acerca da impetração; e,
uma vez instruído o feito, e) no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de
ofício, para que:
 
e) e.i) seja declarada a ilicitude das conversas de e-mails obtidas relativamente ao período
anterior a 15 de agosto de 2014 (data da decisão que determinou a interceptação do fluxo das
conversas telemáticas dos investigados), determinando-se o conseguinte desentranhamento dos
autos do processo dos respectivos elementos de provas reputados ilícitos, nos termos do art.
157 do Código de Processo Penal; bem como
 
e) e.ii) seja determinado o trancamento da ação penal em relação aos impetrantes, Expedito
Luz, Marcos Antônio Biondo e Raul Fernando Schneider, por falta de justa causa para o
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prosseguimento do processo-crime, nos termos do art. 395, III do Código de Processo Penal.
 
É o relatório. Decido.

 
O caso é de se deferir o pedido liminar, determinando-se a suspensão da ação

penal, pelo menos até que haja nova deliberação nestes autos de Habeas Corpus. 
 

Como visto, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os ora
pacientes EXPEDITO LUZ,  MARCOS ANTÔNIO BIONDO, RAUL FERNANDO SCHNEIDER
e FELIPE MARTINS PINTO, e outros investigados, imputando especificamente aos ora pacientes
a prática, em tese, do crime de corrupção ativa (Id 23339951, fls. 51/115).
 

Segundo a acusação, os pacientes, na condição de executivos da GERDAU, teriam
corrompido o então Conselheiro do CARF, JOSÉ RICARDO DA SILVA, para votar
favoravelmente aos interesses da empresa no âmbito de processos administrativos sobre ágio
interno e autuações fiscais, em razão de suposta sonegação de IR e CSLL envolvendo lucros das
subsidiárias no exterior.
 

A suposta corrupção teria ocorrido por meio da contratação de empresas de
assessoria (ALFA ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL E PLANEJA ASSESSORIA
EMPRESARIAL) e da subcontratação de um escritório de advocacia (LIMOEIRO & PADOVAN
ADVOGADOS ASSOCIADOS), que teriam ligação com JOSÉ RICARDO DA SILVA.
 

De fato, a denúncia se baseia substancialmente em conversas de e-mail
armazenadas que foram apreendidas por meio da Medida Cautelar de Interceptação das
Comunicações Telemáticas 53824-97.2014.4.01.3400, em trâmite perante a 10ª Vara da Seção
Judiciária do Distrito Federal.
 

No caso, ao menos num primeiro olhar, parece prosperar a alegação da parte
impetrante de que teria havido excesso na execução da medida de interceptação  do fluxo das
comunicações telemáticas deferidas pelo Juízo.
 

De fato, em decisão datada de 15/8/2014, a autoridade impetrada, nos autos da
Medida Cautelar de Interceptação das Comunicações Telemáticas 53824-97.2014.4.01.3400,
atendendo a pedido da autoridade policial, determinou o afastamento do sigilo telemático dos
investigados, especificando  as medidas que deveriam ser implementadas, nos seguintes termos:
(i) o monitoramento das comunicações telemáticas das contas de e-mail indicadas, por 15
(quinze) dias, a contar da instalação dos equipamentos, e (ii) a quebra do sigilo dos dados
cadastrais das referidas contas de e-mail.
 

Cito, por oportuno o teor da decisão:
 

“Cuida-se de medida cautelar vinculada ao Inquérito Policial no 28042-88.2014.4.01.3400, no
qual se apura suposto esquema de tráfico de influência, corrupção e lavagem
de dinheiro, inclusive no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
comandado pelo Conselheiro JOSÉ RICARDO DA SILVA. 
Em outra medida cautelar, em trâmite neste Juízo (Proc.45072-39.2014), foram determinadas
outras medidas restritivas, visando ao deslinde dos fatos. Agora, a autoridade policial requer, em
complemento às investigações, a quebra do sigilo telemático (afastamento dos dados cadastrais
e interceptação das comunicações telemáticas, por 15 dias) dos principais investigados, ou seja,
JOSÉ RICARDO DA SILVA, EDISON PEREIRA RODRIGUES, JORGE VICTOR RODRIGUES,
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PAULO ROBERTO CORTEZ, EIVANICE CANÁRIO DA SILVA, FLÁVIO
ROGÉRIO RODRIGUES e ANTENOR TONETII (fls. 03/125). (...) 
Decido. 
As investigações até então realizadas pela autoridade policial corroboram dados e fatos
relatados na notitia criminis dirigida ao Coordenador-Geral de Polícia Fazendária, que aponta a
prática de tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo integrantes do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, dentre eles JOSÉ RICARDO DA SILVA,
que estaria promovendo a reversão ou cancelamento de autos de infração lavrados pela Receita
Federal em desfavor de diversas empresas, mediante pagamento. 
[...] 
Encontram-se, no caso, presentes os requisitos da Lei n. 9.296/96, ou seja, os crimes
investigados são punidos com reclusão, há indícios suficientes de autoria e não há outro modo
de se produzir a prova, senão pelo implemento das medidas restritivas ora requeridas, a fim de
que se possa colher elementos outros ligados aos fatos investigados. 
Além da interceptação telemática, é cabível a quebra do sigilo dos dados cadastrais dos IPS e e-
mails relacionados pela autoridade policial, bem como as medidas operacionais especificadas
em sua representação de fls. 03/125. 
Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela autoridade policial (fls. 03/125),
determinando a quebra do sigilo dos dados cadastrais e o monitoramento das comunicações
telemáticas das contas de e-mails indicadas abaixo: 
[...] 
Ressalvo que a interceptação deverá durar, inicialmente, 15 (quinze) dias, a contar da instalação
dos equipamentos, ficando o requerente autorizado a conduzir os procedimentos e solicitar junto
aos órgãos competentes os dados e os documentos necessários à elucidação dos fatos, bem
como requisitar serviços técnicos especializados aos  provedores de internet. 
Oficie-se. 
[...]”.
  
Como visto, a referida decisão determinou a quebra do sigilo dos dados cadastrais 

e o monitoramento das comunicações telemáticas das contas de e-mails indicadas, monitoração
essa deferida pelo prazo de 15 dias, a contar da instalação dos equipamentos.
 

Portanto,  não se identifica nessa decisão, limitada à determinação de quebra do
sigilo dos dados cadastrais ou das comunicações telemáticas, qualquer autorização que
permitisse o acesso às conversas privadas já armazenadas (apreensão do conteúdo de atos de
comunicação pretéritos) nas contas  de e-mail dos investigados.
 

Como se verá adiante, de forma mais especificada, a doutrina e a jurisprudência há
muito diferenciam a comunicação telefônica ou telemática propriamente dita (que implica fluxo de
dados) do conteúdo armazenado de comunicação (dados armazenados).
 

Deve-se anotar que, não obstante o magistrado, no âmbito da motivação, tenha se
utilizado de fórmula  aparentemente equívoca, ao afirmar que “Além da interceptação telemática,
é cabível a quebra do sigilo dos dados cadastrais dos IPs e e-mails relacionados pela autoridade
policial”, no âmbito do dispositivo foi, contudo, expresso em limitar a eficácia da medida à “quebra
do sigilo dos dados cadastrais e o monitoramento das comunicações telemáticas das contas de
e-mail”.
 

Portanto, considerado o que constante na decisão propriamente dita, não há dúvida
de que  não houve determinação de quebra de sigilo dos e-mails no que tange ao seu conteúdo
armazenado, mas apenas quanto ao seus dados cadastrais e ao monitoramento das
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comunicações telemáticas.
 

Além do mais, mesmo quando, na motivação de sua decisão afirma-se que  “é
cabível quebra de sigilo dos dados cadastrais dos IPs e e-mails relacionados pela  autoridade
policial”, a única compreensão possível, considerado o conjunto dos fundamentos lançados, é
que a decisão se  limitava aos dados cadastrais do IPs e aos dados cadastrais das contas de e-
mails. Isso por duas razões: (1) em primeiro lugar, como se viu, na decisão propriamente dita
(parte dispositiva), expressa e restritamente, apenas se cuida de monitoramento das
comunicações telemáticas (fluxo de comunicação) e dados cadastrais, sem qualquer referência a
conteúdos armazenados; (2) em segundo lugar, ao considerar o conjunto da fundamentação,
que, segundo Barbosa Moreira, muito embora não tenha eficácia vinculativa, serve para delimitar
o que realmente foi decidido, jamais indicou qualquer intenção de alcançar o conteúdo das
mensagens já armazenadas, apenas referindo a lei 9.296/96, que, sabe-se, cuida apenas da
interceptação de comunicação telefônica e telemática, e não, pois, do armazenamento de
conteúdo.
 

Reforça a tese da impetração, a demonstrar  que a decisão não deveria alcançar os
conteúdos guardados, o fato de que a autoridade impetrada jamais fez referência ao período em 
que se permitiria o acesso ao dados já armazenados.
 

Ainda que se admitisse a coleta de conteúdo já armazenado, consoante a
jurisprudência, por atingir a intimidade e a vida privada do indivíduo, a decisão deveria, de
qualquer sorte, delimitar a sua eficácia temporal, sob pena de flagrante nulidade (STJ, HC
366.302/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe
19/12/2017). Contudo, essa necessária e incontornável delimitação temporal não foi no caso
realizada.
 

Portanto, ainda que admitida a hipótese de a decisão alcançar o conteúdo já
armazenado, no caso, por ausência de delimitação temporal, ter-se-ia que considerá-la
absolutamente ilegítima.
 

Por outro lado, ao ser provocado, numa segunda decisão, a autoridade,
laconicamente, limitou-se a afirmar que todas as decisões de quebra de sigilo teriam sido
devidamente fundamentadas e autorizadas pelo juízo.
 

Portanto, não há dúvida que existe uma considerável discrepância entre a decisão
tomada e o  ofício expedido visando sua execução. Com efeito, enquanto a decisão se limitou a
determinar “a quebra do sigilo dos dados cadastrais e o monitoramento das comunicações
telemáticas das contas de e-mail”, o ofício daí extraído determinou cumprimento da 
decisão judicial de interceptação telemática, requisitando às empresas operadoras das contas de
email o acesso a mensagens eletrônicas dos investigados, pré-existentes ao período monitorado,
o que, insista-se, não fora objeto da decisão. Vejamos:
 

(...)
 
“Senhor Presidente,
 
Comunico a Vossa Senhoria que este Juízo, nos autos da Medida Cautelar epigrafada, deferiu
pedido de QUEBRA DE SIGILO DE DADOS CADASTRAIS e MONITORAMENTO
DAS COMUNICAÇÕES TELEMÁTICAS, para que essa Empresa informe à Autoridade Policial,
concernente às constas de e-mails 
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indicados a seguir: 
[...] 
Deverá essa Operadora criar uma conta-espelho da conta de correspondência eletrônica
indicada, em ambiente web (webmail), devendo prover à equipe de investigação usuário e senha
para: acesso a todas as caixas de armazenamento de mensagens já existentes e/ ou arquivadas
na conta (ex.: enviadas, recebidas, lixeiras, rascunho...), bem como acesso a discos virtuais de
armazenamento vinculados à conta de correspondência eletrônica.
 
Essa empresa deverá, ainda, providenciar envio do conteúdo das mensagens ON-LINE, bem
como de todas as enviadas e recebidas pelos endereços eletrônicos e caixas de
lixeiras, gravadas em CD-ROM; ao término do período autorizado, contendo os 15 dias, prazo de
validade dos mandados, de tudo se resguardando o necessário sigilo.
 
Outrossim, independentemente de horário o dia da semana, deverá disponibilizar os recursos
técnicos necessários para que os trabalhos de monitoramento sejam efetuados diretamente
pela inteligência da DFAZ/CGPFAZ/DICOR/DPF/DF na cidade de Brasília/ DF.
 
Deverá fornecer, também, os dados cadastrais (nome, endereço, CPF, CNPJ, etc.), números e
endereços de IP (Internet Protocol), e, ainda, informar quais são os outros provedores de
serviços internet, endereços eletrônicos e caixas de correspondência, eletrônica (e-mails) que
guardem interesse com as investigações, 
ainda que tais endereços eletrônicos e caixas de correspondência eletrônica (e-mails) não
constem na lista de contas de correspondência eletrônica (e-mails) enviadas, devendo
tais informações ser prestadas de imediato, EM TEMPO REAL, visando atender ao princípio da
oportunidade, inerente à atividade 
policial, mediante os recursos disponíveis: telefone, fax ou e-mail (baseguara.dfaz@dpf.gov.br),
na medida da necessidade apresentada pelos policiais encarregados pelas investigações. 
Destaco, concernente ao vazamento de informações, que essa empresa, sob as penas da lei,
deverá manter o sigilo absoluto da medida [...]. 
Os analistas autorizados por este Juízo a receberem as informações requisitadas são: [...]. 
A MONITORAÇÃO deverá ocorrer pelo PERÍODO DE 15 (quinze) DIAS, a contar da instalação
dos equipamentos, ficando autorizado o Dr. Dr. MARLON OLIVEIRA CAJADO DOS SANTOS,
Delegado de Polícia Federal - DFAZ/CGPFAZ/DICOR/DPF, a conduzir os procedimentos
e solicitar junto a essa empresa serviços técnicos especializados aos provedores de internet. 
As informações (documentação) deverão ser encaminhadas diretamente à Diretoria de
Investigação e Combate ao Crime Organizado [...], em envelope lacrado e sigiloso.”
 
(Id 23348039, fls. 4889/4901).
 

 
  

Ao que se verifica, a autoridade impetrada, ao expedir o Ofício às Operadoras,
extrapolando o que havia deferido na decisão de quebra de comunicação telemática, determinou
o acesso “a todas as caixas de armazenamento de mensagens já existentes e/ou arquivadas na
conta (ex: enviadas, recebidas, lixeiras, rascunhos...), bem como acesso a discos virtuais de
armazenamento vinculados à conta de correspondência eletrônica”, permitindo, pois, uma
verdadeira devassa na comunicação dos envolvidos, sem que, para tanto, tivesse havido decisão
judicial anterior que, devidamente fundamentada, autorizasse  tal invasão de privacidade.
 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a distinção entre, de um lado, a interceptação telefônica e telemática (fluxo atual) e, de
outro, o conteúdo de comunicação ou dados já armazenados. Segundo aquelas Cortes, o regime
da interceptação da comunicação telefônica e telemática é o específico, restrito e mais
intenso do art. 5º, XII, da CF, que recebe a disciplina da L. 9.296; já os dados ou conteúdo
de comunicação (telefônica ou telemática) já armazenados em dispositivos eletrônicos
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recebem a proteção genérica e menos intensa da garantia geral da intimidade do art. 5º, X,
da Constituição Federal (transcrevo):
 
 
  

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APURAÇÃO DE CRIME DE
FALSIDADE DOCUMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA
EM ÓRGÃO PÚBLICO. ARRECADAÇÃO DE COMPUTADORES SOBRESSALENTES À
ORDEM JUDICIAL. ENTREGA VOLUNTÁRIA DAS MÁQUINAS PELA AUTORIDADE
RESPONSÁVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO OBSERVADA. EXAME
PERICIAL CONDICIONADO À POSTERIOR AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DO
DIREITO À INTIMIDADE. ACESSO AOS DADOS REGISTRADOS EM DISPOSITIVO
ELETRÔNICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA.
INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM PROCEDIMENTO CRIMINAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
PRÓPRIOS DA FASE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
 
1. A circunstância excepcionalíssima da entrega espontânea e voluntária de computador de
titularidade de ente público, quando franqueada a sua apreensão pela autoridade responsável
da unidade administrativa, revela-se compatível com a cláusula de reserva de jurisdição, ainda
que sobressalente ao mandado judicial.
 
2. Conquanto verificada a entrega voluntária ao agente policial, o exame pericial nos
equipamentos apreendidos, condicionado à autorização específica da autoridade judicial
responsável pela supervisão do caderno investigativo, resguarda a regularidade da apreensão e
o direito à privacidade do repositório de dados e de informações neles contidos.
 
3. Descabe invocar a garantia constitucional do sigilo das comunicações de dados quando o
acesso não alcança a troca de dados, restringindo-se apenas às informações armazenadas nos
dispositivos eletrônicos. A orientação jurisprudencial do STF assinala que “A proteção a que se
refere o art.5º, XII, da Constituição, é da comunicação 'de dados' e não dos 'dados em si
mesmos', ainda quando armazenados em computador. (cf. voto no MS 21.729, Pleno, 5.10.95,
red. Néri da Silveira - RTJ 179/225, 270)” (RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal
Pleno, DJ 19.12.2006).
 
4. Em se tratando de instrumento destinado à formação da opinio delicti do órgão acusatório, o
procedimento administrativo de investigação criminal não demanda a amplitude das garantias
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, próprias da fase judicial. Eventual prejuízo
advindo do indeferimento de diligências no curso das apurações (nomeação de assistente
técnico e formulação de quesitos) é passível de questionamento na ação penal decorrente do
respectivo inquérito policial.
 
5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. 
 
 (STF, RHC 132062, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. EDSON
FACHIN, Primeira Turma, julgado em 22/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG
23-10-2017 PUBLIC 24-10-2017)
 
 
 
EMENTA: I. Decisão judicial: fundamentação: alegação de omissão de análise de teses
relevantes da Defesa: recurso extraordinário: descabimento. Além da falta do indispensável
prequestionamento (Súmulas 282 e 356), não há violação dos art. 5º, LIV e LV, nem do art. 93,
IX, da Constituição, que não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão; exige,
apenas, que a decisão esteja motivada, e a sentença e o acórdão recorrido não descumpriram
esse requisito (v.g., RE 140.370, 1ª T., 20.4.93, Pertence, DJ 21.5.93; AI 242.237 - AgR, 1ª T.,
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27.6.00, Pertence, DJ 22.9.00). II. Quebra de sigilo bancário: prejudicadas as alegações
referentes ao decreto que a determinou, dado que a sentença e o acórdão não se referiram a
qualquer prova resultante da quebra do sigilo bancário, tanto mais que, dado o deferimento
parcial de mandado de segurança, houve a devolução da documentação respectiva. III. Decreto
de busca e apreensão: validade. 1. Decreto específico, que somente permitiu que as autoridades
encarregadas da diligência selecionassem objetos, dentre aqueles especificados na decisão e
na sede das duas empresas nela indicadas, e que fossem "interessantes à investigação" que, no
caso, tinha pertinência com a prática do crime pelo qual foi efetivamente condenado o
recorrente. 2. Ademais não se demonstrou que as instâncias de mérito tenham invocado prova
não contida no objeto da medida judicial, nem tenham valorado qualquer dado resultante da
extensão dos efeitos da decisão determinante da busca e apreensão, para que a Receita
Federal e a "Fiscalização do INSS" também tivessem acesso aos documentos apreendidos, para
fins de investigação e cooperação na persecução criminal, "observado o sigilo imposto ao feito".
IV - Proteção constitucional ao sigilo das comunicações de dados - art. 5º, XVII, da CF: ausência
de violação, no caso. 1. Impertinência à hipótese da invocação da AP 307 (Pleno, 13.12.94,
Galvão, DJU 13.10.95), em que a tese da inviolabilidade absoluta de dados de computador não
pode ser tomada como consagrada pelo Colegiado, dada a interferência, naquele caso, de outra
razão suficiente para a exclusão da prova questionada - o ter sido o microcomputador
apreendido sem ordem judicial e a conseqüente ofensa da garantia da inviolabilidade do
domicílio da empresa - este segundo fundamento bastante, sim, aceito por votação unânime, à
luz do art. 5º, XI, da Lei Fundamental. 2. Na espécie, ao contrário, não se questiona que a
apreensão dos computadores da empresa do recorrente se fez regularmente, na conformidade e
em cumprimento de mandado judicial. 3. Não há violação do art. 5º. XII, da Constituição que,
conforme se acentuou na sentença, não se aplica ao caso, pois não houve "quebra de sigilo das
comunicações de dados (interceptação das comunicações), mas sim apreensão de base física
na qual se encontravam os dados, mediante prévia e fundamentada decisão judicial". 4. A
proteção a que se refere o art.5º, XII, da Constituição, é da comunicação 'de dados' e não dos
'dados em si mesmos', ainda quando armazenados em computador. (cf. voto no MS 21.729,
Pleno, 5.10.95, red. Néri da Silveira - RTJ 179/225, 270). V - Prescrição pela pena concretizada:
declaração, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do fato quanto ao delito de frustração
de direito assegurado por lei trabalhista (C. Penal, arts. 203; 107, IV; 109, VI; 110, § 2º e 114, II;
e Súmula 497 do Supremo Tribunal).
 
(STF, RE 418416, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em
10/05/2006, DJ 19-12-2006 PP-00037 EMENT VOL-02261-06 PP-01233)
 
 
 
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
 
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois
o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu
formal conhecimento. Precedentes.
 
2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade
de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
 

 
  

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO AOS DADOS CONTIDOS
NOS APARELHOS TELEFÔNICOS DOS ACUSADOS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À PRIVACIDADE. COAÇÃO
ILEGAL CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
 
1. A proteção contida no artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal restringe-se ao sigilo
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das comunicações telefônicas e telemáticas, não abrangendo os dados já armazenados
em dispositivos eletrônicos.
 
2. Não obstante os dados armazenados em aparelhos eletrônicos, notadamente em
telefones celulares, não se encontrem albergados pela proteção contida no inciso XII do
artigo 5º da Lei Maior, não há dúvidas de que, consoante o disposto no inciso X do
mencionado dispositivo constitucional, dizem respeito à intimidade e à vida privada do
indivíduo, não se admitindo, assim, que sejam acessados ou devassados
indiscriminadamente, mas apenas mediante decisão judicial fundamentada. Doutrina.
Jurisprudência.
 
3. No caso dos autos, verifica-se que os policiais militares responsáveis pela abordagem e
prisão em flagrante dos increpados acessaram o conteúdo de seus aparelhos de telefone
celular sem que houvesse prévia autorização judicial, o que revela a ilicitude da prova
obtida com a medida.
 

 
  

3. A nulidade de tais elementos de convicção não enseja o trancamento da ação penal, uma vez
que a prisão em flagrante dos réus não se baseou exclusivamente em tais provas, decorrendo,
ao contrário, da prévia informação obtida pela Polícia Militar de que ambos estariam fazendo a
prestação de contas do tráfico no local, tendo sido encontrado, no interior do veículo em que
estavam, anotações referentes ao balancete do narcotráfico.
 
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o
desentranhamento dos autos dos dados extraídos dos aparelhos celulares dos acusados sem
prévia autorização judicial.
 
(STJ, HC 366.302/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017,
DJe 19/12/2017)
 
 
 
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. (1) IMPETRAÇÃO COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) QUEBRA DO SIGILO
TELEFÔNICO. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. MOTIVAÇÃO DA MEDIDA. OCORRÊNCIA.
 
ILEGALIDADADE. NÃO RECONHECIMENTO.
 
1. No contexto de racionalização do emprego do habeas corpus, mostra-se indevida a sua
utilização como sucedâneo recursal.
 
2. Não se confundem as medidas de quebra de sigilo telefônico com a interceptação de
comunicação telefônica, esta última albergada, ademais, pela cláusula de reserva de jurisdição.
Daí, não são exigíveis, no contexto da quebra de sigilo de dados, todas as cautelas insertas na
Lei 9.296/1996. In casu, o magistrado, em cumprimento do inciso IX do artigo 93 da Constituição
da República, motivou a quebra do sigilo de dados, com base na intensa utilização de certo
terminal telefônico, havendo a franca possibilidade de se desvendar, com base em dados
cadastrais oriundos das registros de companhia telefônica, a autoria de um quarto agente no
concerto delitivo.
 
3. Ordem não conhecida.
 
(STJ, HC 237.006/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 27/06/2014, DJe 04/08/2014)
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Certo é que, cuidando-se de interceptação telemática, ou de acesso a conteúdo de
dados já armazenados, consoante doutrina e jurisprudência, como se viu, exige-se decisão
judicial que, expressamente fundamentada, além de autorizar tais medidas, com relação a este
último caso (acesso a conteúdo de dados já armazenados), evidentemente, deve delimitar o
período a que esse acesso deverá se restringir, sob pena de indevida devassa do conteúdo de
comunicação privada entre os indivíduos.
 

Na ausência de expressa autorização judicial e, de um jeito ou de outro, diante de
inexistência de limite temporal para tanto, o ofício que, extrapolando o que decidido, permitiu
acesso ao conteúdo armazenado de comunicação eletrônica dos pacientes revela-se
indiscutivelmente,  no caso, ilegítimo, autorizando a medida liminar pleiteada (fumus boni iuris).
 

Por outro lado, a conclusão de que a prova foi produzida com base em ato agora
considerado ilegítimo induziria, a princípio, ao próprio reconhecimento da ausência de justa
causa a suportar a denúncia oferecida contra os pacientes, tendo em vista cuidar-se, pela leitura
da peça acusatória, de elemento essencial para comprovação dos fatos delituosos que lhes são
imputados. Com efeito, não obstante a existência de outros elementos de prova, naquilo que é
essencial, a denúncia, contudo, parece depender da prova colhida com base nos ofício aqui, por
ora, considerado ilegítimo.
 

Portanto, confirmando-se ao final o desentranhamento da prova aqui impugnada, 
tudo indica que a denúncia padeceria de ausência de justa causa, determinando-se o seu
trancamento. Isso é, pois, o que basta para certificar a existência de perigo de demora a justificar
a suspensão do trâmite da ação penal no que tange aos pacientes, sobretudo, quando presente a
informação de que, no dia 10.09.2019, ocorrerá audiência de instrução e julgamento. 
 

Tudo considerado, presentes o fumus boni iuris e o  periculum in mora, DEFIRO o
pedido de medida liminar para suspender o  trâmite da Ação Penal 45023-90.2017.4.01.3400 em
relação aos pacientes EXPEDITO LUZ,  MARCOS ANTÔNIO BIONDO, RAUL FERNANDO
SCHNEIDER e FELIPE MARTINS PINTO, até o julgamento de mérito do presente Habeas
Corpus.
 

Requisitem-se as informações à autoridade impetrada.
 

Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
 

Em seguida, voltem-me os autos conclusos para julgamento.
 

Intimem-se. Cumpra-se.
 

Brasília, 9 de setembro de 2019.
 

 
 

 
 

NEVITON DE OLIVEIRA BATISTA GUEDES
 

Desembargador(a) Federal Relator(a)
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