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206 milhões
População Brasil 2016

244 milhões
Dispositivos conectáveis 2016

Comparativo 2016

Fonte: 27ª pesquisa anual do uso de TI da FGVcia
<https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/pesquisa-anual-uso-ti>

Fonte: IBGE
<https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html>



213 milhões
População Brasil 2021

424 milhões
Dispositivos conectáveis 2021

Comparativo 2021

Fonte: 32ª pesquisa anual do uso de TI da FGVcia
<https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/pesquisa-anual-uso-ti>

Fonte: IBGE
<https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html>
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Dispositivos conectáveis à internet vs População

Fontes: 32ª pesquisa anual do uso de TI da FGVcia e IBGE

Este fenômeno de capilaridade
tecnológica é chamado de computação
ubíqua ou pervasiva.
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Brasil: dispositivos conectáveis à internet vs População
Fontes: 32ª pesquisa anual do uso de TI da FGVcia e IBGE



O Brasil com nove contas nas mídias
sociais por pessoa, o que está acima da
média mundial, que é de oito contas. 

Essas contas consomem no mundo 2h22
por dia, em média. Esse uso cresce para
3 horas entre os jovens de 16 a 24 anos.

Veja no diagrama que, no Brasil, a média
de 3h41 horas por dia em 2020 passa
para 4h14 para jovens de 16 a 24, valor
que só perde no mundo para as Filipinas,
que usam 4h27 por dia. 

Mídias Sociais
Brasil vs. Mundo

- Fonte: 32ª pesquisa anual do uso de TI da FGVcia



Total de casos novos ingressados em 12 meses no Poder Judiciário: 25,8 milhões
(redução de 14,5% em relação a 2019). 

21,8 milhões de processos ingressaram na Justiça pela via eletrônica, o que
representa 96,9% do total. Em 2019, esse percentual foi de 90%.

Em 2020, 48 tribunais alcançaram 100% de processos eletrônicos nos dois graus
de jurisdição. 

Destacam-se os órgãos da Justiça do Trabalho, com 100% de casos novos
virtuais no 1º grau de todos os TRTs e no TST e 99,8% no 2º grau dos TRTs, e os
da Justiça Eleitoral, com 99,5% de casos novos virtuais.

Relatório Justiça em números 2021
Ano-base 2020



Os homens criam as 

ferramentas, as

ferramentas recriam os homens

- Marshall McLuhan -



É possível uma
sociedadade
totalmente sem papel?

The paperless society is about as
pausible as the paperless bathroom

- Jesse Shere -



Pode ser relativa a fato ocorrido no mundo digital ou
real;

Acrescem-se às provas tradicionais (analógicas), não
implicando substituição, encontram-se no contexto do
probatório em geral;

Atividade em rede é rastreável. A partir do momento
que se está conectado se está monitorado.

Contextualização das provas
digitais



Conceitos básicos
Provas digitais

Meios de provas digitais

1

2

Computação Forense3

Provedores4

Fontes Abertas e Fechadas5



Como
provar?

VIRTUAL

FÍSICO

Meio de
prova digital

Meio de prova
tradicional

Fato

Fato virtual é o que
ocorreu nos meios digitais,
isto é, um fato que teve
como suporte a utilização
de tecnologias digitais.



MEIO DE PROVA DIGITAL PROVA DIGITAL

Elemento extraído de fontes digitais, vocacionado à
demonstração da ocorrência ou não de determinado
fato, tenha este ocorrido ou não em ambiente virtual.

Em outras palavras, é o meio de prova que foi
colhido/extraído em fonte digital, com o uso de

tecnologias digitais. Se o "digital" serviu como
instrumento de demonstração de determinado fato e de

seu conteúdo, está-se diante de um meio de prova
digital. 

Conceitos

No sentido de prova como fato
demonstrado, prova digital é o fato
demonstrado que teve sua ocorrência em
ambiente virtual e cuja demonstração se
dá por um meio de prova tradicional ou
por um meio de prova digital. 

Nem todo fato virtual é provado por meios deprova digitais. Nem todo meio de prova digitalserve para demonstrar fatos ocorridos emambiente virtual.



PROVA DIGITAL NO PL N.º 4.939 DE 2020 

Conceitos

Art. 4º Considera-se prova digital toda informaçãoarmazenada ou transmitida em meio eletrônico quetenha valor probatório. Parágrafo Único. À provadigital aplicam-se subsidiariamente asdisposições relativas às provas em geral. 



SÃO EXEMPLOS DE PROVAS DIGITAIS,
ELETRÔNICAS, VIRTUAIS OU "E-EVIDENCE"
(TÍPICAS OU ATÍPICAS)

ERBs;
Dados de conexão;
Fotos, vídeos, históricos extraídos de  mídias sociais
(instagram, facebook, TikTok etc);
Históricos de conversas de whatsapp;
Informações de segurança de celulares (horário de
acesso, geolocalização, outros registros de
atividades etc.;
Pegadas digitais em geral (informações extraídas de
dispositivos de armazenamento móvel ou fixo);
Metadados de arquivos etc;
Códigos-fonte de algoritmos;
Prints (a depender da situação).

Exemplos 

Art. 13 da Lei n.º 11.419
de 2006. O magistrado
poderá determinar que
sejam realizados por
meio eletrônico a
exibição e o envio de
dados e de documentos
necessários à instrução
do processo.



Conclusões preliminares
Nem todo fato virtual é provado por meios de prova digitais.

Nem todo meio de prova digital serve para demonstrar fatos ocorridos em
ambiente virtual. Neste caso, os fatos não são digitais, mas sua demonstração se
instrumentalizou por meio de suportes digitais.

Toda prova digital (prova como fato demonstrado) aconteceu em ambiente virtual.

Todo meio de prova digital se vale de ferramentas de instrumentalização digital.

A prova digital (prova como fato demonstrado) pode ser revelada por um meio de
prova digital ou por um meio de prova não digital.



COMPUTAÇÃO FORENSE

Conceitos

Ramo da criminalística que tem
como objetivo a análise de
vestígios cibernéticos - informação
que tenha sido armazenada ou
transmitida em meio digital -,
englobando os elementos que os
orbitam.

Fonte: FRANCO, Deivison Pinheiro (et. al.).
Introdução à computação forense. In: VELHO, Jesus
Antonio (org.) Tratado de computação forense.
Campinas: Millennium, 2016.



DE ACESSO OU DE CONEXÃO DE APLICAÇÕES

Provedor de Acesso ou Provedor de
Conexão é a pessoa jurídica fornecedora de

serviços que consistem em possibilitar o
acesso de seus consumidores à internet. Para
sua caracterização, basta que ele possibilite a

conexão dos terminais de seus clientes à
internet. Em nosso país os mais conhecidos

são: Net Virtua, Brasil Telecom, GVT e
operadoras de telefonia celular como TIM,
Claro e Vivo, estas últimas que fornecem o

serviço 3G e 4G.

Provedores

Provedor de Aplicação de Internet
(PAI) é um termo que descreve
qualquer empresa, organização ou
grupo que forneça um conjunto de
funcionalidades que podem ser
acessadas por meio de um terminal
conectado à internet. Exemplos:
facebook, whatsapp, telegram etc.



GUARDA DE REGISTROS DE ACESSO
A APLICAÇÕES DE INTERNET NA
PROVISÃO DE CONEXÃO

Guarda de registros

Art. 14. Na provisão de conexão,
onerosa ou gratuita, é vedado
guardar os registros de acesso a
aplicações de internet.

GUARDA DE REGISTROS DE ACESSO A APLICAÇÕES
DE INTERNET NA PROVISÃO DE APLICAÇÃO

Art. 16. Na provisão de aplicações de internet,
onerosa ou gratuita, é vedada a guarda:

I - dos registros de acesso a outras aplicações
de internet sem que o titular dos dados tenha
consentido previamente, respeitado o
disposto no art. 7º ; ou 
II - de dados pessoais que sejam excessivos
em relação à finalidade para a qual foi dado
consentimento pelo seu titular, exceto nas
hipóteses previstas na Lei que dispõe sobre a
proteção de dados pessoais. 



Requisição Judicial de registros
Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto
probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou
autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o
fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de
internet.

Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento
deverá conter, sob pena de inadmissibilidade:

I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;
II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de
investigação ou instrução probatória; e
III - período ao qual se referem os registros.



Requisição Judicial de registros
Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das
informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e
da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto
aos pedidos de guarda de registro.



FONTES ABERTAS - OSINT

FONTES FECHADAS

Fontes

Dependem de autorização
judicial para serem acessadas.

Open source intelligence ou
Inteligência de Fontes Abertas.
Não dependem de ordem
judicial para serem acessadas.
Trata-se de conceito relativo,
pois a depender de quem
acessa a fonte pode ser fechada
ou aberta. 

TRT-2 – “Máquina do tempo” da internet
fundamenta decisão de magistrada (Processo
nº 1000223-30.2020.5.02.0332)

Fonte: https://www.aasp.org.br/noticias/trt-2-
maquina-do-tempo-da-internet-fundamenta-
decisao-de-magistrada/

WAY BACK MACHINE



Fontes

Também permite acessar versões anteriores
de sites.

link: <www.archive.is>

ARCHIVE TODAY



Fontes
É possível consultar se determinado endereço de e-
mail está ativo

link: <www.melissa.com/v2/lookups/email/email>

MELISSA

É possível rastrear voos

link: <https://www.flightradar24.com/LNE1413/2acc1a35>
link: <https://pt.flightaware.com/>

AVIÃO

É possível rastrear navios e iates

link: <https://www.marinetraffic.com/>
link: <https://pt.flightaware.com/>

EMBARCAÇÕES



Fontes



AS PRINCIPAIS NORMAS QUE DEVEM SER ANALISADAS AO SE PENSAR EM PROVAS DIGITAIS SÃO:

Normas legais aplicáveis

2001

Infra-Estrutura
de Chaves
Públicas

Brasileira - ICP-
Brasil (MP n.º
2.220-2/2001)

2006

Lei do
Processo

Eletrônico -
Lei nº

11.419/2006

2013

Marco Civil da
Internet - Lei n.º

12.965/2014

2014

CPC

2019

Pacote
Anticrime - Lei
n.º 13.964/2019

2015 2018

ISO 27037,
diretrizes p/ 

 manuseio de
evidências

digitais que
possam possuir
valor probatório

LGPD - Lei n.º
13.709/2018

Declaração de
Direitos de
Liberdade

Econômica - Lei
n.º 13.874/2019

e

2012

Elaboração e 
 arquivamento de
documentos em

meios
eletromagnéticos - 

Lei nº 12.682/2012



Requisitos de
validade

Autenticidade

Integridade

1

2

Preservação da cadeia de custódia3



Autenticidade e integridade estão expressamente previstas no art. 195 do
CPC para o registro de atos processuais eletrônicos e podem ser estendidos,
seja por analogia, seja pela própria finalidade da prova, a todo e qualquer
registro eletrônico que se pretenda utilizar com força probante no processo.

Autenticidade e Integridade
Autenticidade:  certeza da sua origem (objetivo), contexto e autoria
(subjetivo). Diz respeito à garantia da identidade de uma pessoa
física ou jurídica ou de um servidor com quem se estabelece uma
transação.

Integridade: certeza de que a informação que a constitui se
mantém inalterada após o seu tratamento. 



Autenticidade e Integridade
Autenticidade 

A LAI, ao definir autenticidade como a “qualidade da informação que
tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por
determinado indivíduo, equipamento ou sistema” (art. 4º, VII, da Lei
nº 12.527/2011), aborda os dois enfoques: o técnico (objetivo) e o
pessoal (subjetivo).

A LAI define integridade como a “qualidade da informação não
modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino” (art. 4º,
VIII, da Lei nº 12.527/2011).

Integridade



Art. 427 do CPC. Cessa a fé do documento público ou
particular sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade.

Parágrafo único. A falsidade consiste em:

I - formar documento não verdadeiro;

II - alterar documento verdadeiro.

Autenticidade e Integridade
Impugnação da prova digital e ônus da prova



A Rule 901(a) da Federal Rules of Evidence (2011) norte-
americana estabelece ser ônus da parte que fizer uso
de prova eletrônica ou digital comprovar sua
autenticidade, por qualquer método [Rule 901(b)], para
ser admitida no processo.

Autenticidade e Integridade
Impugnação da prova digital e ônus da prova



Art. 429 do CPC. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de
preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à
parte que produziu o documento.

Autenticidade e Integridade
Impugnação da prova digital e ônus da prova



Jurisprudência: "o ônus de se provar a autenticidade da assinatura aposta
em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua
veracidade, é daquela parte que integrou o documento aos autos, em
observância ao regramento legal. [...] Consoante preceitua o art. 429,
inciso II, do CPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação
da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o
documento". REsp n. 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 15/6/2021, 22/6/2021)

Autenticidade e Integridade
O que significa produzir o documento?



Recente tese fixada pelo STJ: "Na hipótese em que o consumidor/autor
impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário
juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de
provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II )." (REsp 1.846.649)

"A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se
elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo
quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa
que o assinou"(trecho do acórdão)

Autenticidade e Integridade
Impugnação da prova digital e ônus da prova



Doutrina: "Impugnação de autenticidade de assinatura (inciso II). Se a
discussão for quanto ao documento ser autêntico (especialmente situação
de assinatura), o ônus é de quem produziu o documento. Ou seja, quem
juntou o documento deverá provar que a assinatura ou sua confecção são
autênticas (não se discute o conteúdo em si, o que é objetivo do inciso I)."
(GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André
Vasconcelos; e OLIVEIRA JÚNIOR, Zulmar Duarte de. Comentários ao CPC
de 2015. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 412)

Autenticidade e Integridade
O que significa produzir o documento? Quem produz o documento?



Em face disso, "o ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a
arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura
lançada no documento, o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II, CPC)"
– (DIDIER JÚNIOR, BRAGA e OLIVEIRA, p. 289).

Exceção: não obstante seja ônus probatório da parte que produziu o documento
demonstrar autenticidade da assinatura (quando esta for impugnada), essa regra
pode ser excepcionada quando a produção da prova for dificílima, como na hipótese
em que for impossível a perícia grafotécnica em virtude da ausência de localização da
pessoa que assinou o próprio documento. (REsp n. 1.766.371/MG, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe 11/5/2020)

Autenticidade e Integridade
Impugnação da prova digital e ônus da prova



Autenticidade e Integridade
A

COMPLETUDE

C
TEMPORALIDADE

B
IMUTABILIDADE

D
CREDIBILIDADE

INTEGRIDADE

Elementos



A) COMPLETUDE: a prova digital, para ser considerada íntegra, deve ser completa, integral.
O item 2.4 da RFC 3227 considera completa a prova digital que “contar toda a história e
não apenas uma perspectiva particular”;

Autenticidade e Integridade
Elementos da integridade

STJ: A supressão de parte da interceptação telefônica
prejudicava a sua confiabilidade e, por esta razão, justificou-
se a sua exclusão e não aproveitamento. HC 160.662/RJ. 6ª
Turma do STJ. Rel.: Min. Assusete Magalhães. Julgamento em:
18/02/2014.



B) IMUTABILIDADE: sem adulterações e no mesmo estado em que se encontrava quando
foi coletada. O item 1.51 do "Electronic Evidence Guide - A basic guide for police officers,
prosecutors and judges" define a imutabilidade da prova digital como “a aptidão para
demonstrar que nenhuma modificação, exclusão, acréscimo ou outras alterações
ocorreram ou poderiam ter ocorrido”. Ex.: função hash.

C) TEMPORALIDADE: a temporalidade é o carimbo de tempo (STAMP - marcação
temporal) da prova digital

Autenticidade e Integridade
Elementos da integridade



D) CREDIBILIDADE: A prova digital deve ser compreensível às partes e julgadores, o que
significa dizer, segundo o item 2.4 da RFC 3227, “facilmente inteligível e crível para um
tribunal”, sem que se perca o rigor técnico-científico.

O item 1.5.2119 Electronic Evidence Guide - A basic guide for police officers, prosecutors
and judges dispõe que “a prova digital deve ser convincente quanto aos fatos que ela
representa e o juiz no processo judicial deve ser capaz de confiar nela como verdade”

Autenticidade e Integridade
Elementos da integridade



Cadeia de Custódia

Art. 158-A do CPP. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história
cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para
rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o
descarte.  

O Electronic Evidence - a basic guide for First Responders refere-se à cadeia
de custódia como “audit trail” e a define como “o processo de
preservação da integridade da prova digital”.



PL n.º 4.939 de 2020 
Art. 5º A admissibilidade da prova nato-digital ou digitalizada na
investigação e no processo exigirá a disponibilidade dos
metadados e a descrição dos procedimentos de custódia e
tratamento suficientes para a verificação da sua autenticidade e
integridade.

Parágrafo Único: Caso a prova digital seja produto de tratamento de
dados por aplicação de operação matemática ou estatística, de modo
automatizado ou não, devem estar transparentes os parâmetros e
métodos empregados, de modo a ser possível a sua repetição e
reprodutibilidade. 



ISO 27037
A norma NBR ISO/IEC 27037 buscou padronizar o tratamento das
provas digitais e os procedimentos essenciais a sua coleta e
integridade. Define cadeia de custódia como “um documento
identificando a cronologia de movimento e do manuseio da
potencial evidência digital”.

O item 1.7.1 do Electronic Evidence Guide - A basic guide for police
officers, prosecutors and judges estabelece que “a pessoa
encarregada de coletar as provas é responsável por manter a
integridade do material recuperado e garantir a sua cadeia de
custódia”.



ISO 27037
Em qualquer investigação, o DEFR – Digital Evidence First Responder –
deve ser capaz de contabilizar todos os dados e dispositivos
adquiridos no momento em que sob custódia. 

O registro da cadeia de custódia é um documento que identifica a
cronologia da movimentação e manuseio da potencial evidência
digital. 

Deve ser instituído a partir da coleta ou processo de aquisição. Isso
normalmente será feito rastreando o histórico do item desde o
momento em que foi identificado, coletado ou adquirido pela equipe
de investigação até o status e localização atuais.



ISO 27037
O objetivo de manter um registro da cadeia de custódia é permitir a
identificação de acesso e movimentação de possíveis evidências digitais
em qualquer momento. 

A corrente do registo de custódia pode compreender mais do que um
documento. Para evidências digitais, por exemplo, deve ser um
documento contemporâneo registrando a aquisição de dados digitais
para um determinado dispositivo, o movimento desse dispositivo e a
documentação registrando extratos ou cópias subsequentes de
possíveis evidências digitais para análise ou outros fins. O registro da
cadeia de custódia deve conter as seguintes informações como um
mínimo:



ISO 27037
Identificador de evidência único;

Quem acessou as evidências, a hora e o local em que ocorreram;

Quem checou as evidências dentro e fora da instalação de preservação de
evidências e quando isso aconteceu;

Por que as evidências foram verificadas (qual o caso e a finalidade) e a
autoridade competente, se aplicável; e

Quaisquer mudanças inevitáveis nas possíveis evidências digitais, bem
como no nome do indivíduo responsável, portanto, e a justificativa para a
introdução da mudança.



ISO 27037

A cadeia de custódia deve ser mantida ao longo da
vida da evidência e preservada por um certo
período de tempo após o final da vida útil da
evidência - este período de tempo pode ser
definido de acordo com a jurisdições de coleta e
aplicação de provas. Deve ser estabelecido a partir
do momento digital dispositivo (s) e / ou potencial
evidência digital são adquiridos e não devem ser
comprometidos.



ISO 27037

A) AUDITABILIDADE: Todas as atividades realizadas na produção da prova digital
devem ser documentadas e estar disponíveis para avaliação das partes e, se for o
caso, de um terceiro independente (perito).

B) CONFIABILIDADE: O registro da cadeia de custódia deve se mostrar confiável a
ponto de não haver dúvidas sobre a autenticidade e integridade das provas
digitais coletadas.

C) PUBLICIDADE: o tratamento da prova digital deve ser público, salvo se os
dados a que ela se refere forem, pela sua natureza privada ou íntima, sigilosos.

Decomposição e análise individualizada dos elementos



(...) Em alguns casos, as informações de
proveniência não são suficientes para demonstrar
qualidade, integridade e autenticidade. Em tais
casos (por exemplo, investigações criminais ou
processos), a documentação cronológica formal
que mostra a custódia, controle, transferência e
disposição do ESI (Eletronic Stored Information) é
necessária. É importante reconhecer quando a
prova da cadeia de custódia é necessária e garantir
que os requisitos sejam atendidos. 

ISO 27050 - Parte I



Características das
provas digitais

Volatilidade

Replicabilidade

1

2

Reprodutibilidade3

Repetibilidade4



Volatilidade (OVV): dependendo do meio onde os dados são processados,

armazenados e acessados, as chances de terem a disponibilidade e integridade

preservadas podem diminuir drasticamente pela continuidade do uso de tal meio.

Replicabilidade: sem comprometimento de sua integridade, autenticidade,

confidencialidade, autenticidade e legalidade.

Reprodutibilidade: independentemente da metodologia utilizada para avaliação

das provas e evidências, o resultado final deverá ser o mesmo.

Repetibilidade: independentemente de quantas vezes forem feitas as avaliações

sobre a mesma prova utilizando o mesmo método, o resultado final será sempre o

mesmo.

1.

2.

3.

4.

Características
Provas Digitais



Limites à utilização
de provas digitais

Provas ilícitas

Provas ilegítimas

1

2



Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a
verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz.

Provas ilícitas
Violação a normas de direito material

Exemplos de provas digitais ilícitas:

Obtidas sem o consentimento do titular: exemplo - espelhamento do
whatsapp pela autoridade policial ou empregador

Obtidas com ofensa à LGPD: exemplo - monitoramento oculto 



Mantida dispensa por justa causa de empregado que jogava cartas durante o
expediente

Provas ilícitas
Violação a normas de direito material

11/03/21 - A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que validou a dispensa
por justa causa aplicada pela Terrar Indústria e Comércio Ltda., de Rio Claro (SP), a um operador de
empilhadeira que jogava cartas, habitualmente, durante o horário de trabalho. O colegiado entendeu
que as provas relatadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) evidenciaram a
desídia e a falta grave. 

A empresa, em sua defesa, disse que, no dia da dispensa, durante a supervisão de rotina, ele fora
surpreendido jogando cartas com outros três funcionários. Segundo a empresa, as filmagens das
câmeras de segurança demonstraram que o fato havia ocorrido por vários dias, durante a jornada.
Fonte: TST-Ag-AIRR-12607-51.2015.5.15.0010



Sexta Turma anula prova obtida pelo WhatsApp
Web sem conhecimento do dono do celular

Fontes: STJ

[...] O espelhamento equivaleria a “um tipo híbrido de obtenção de prova”, um misto de
interceptação telefônica (quanto às conversas futuras) e de quebra de sigilo de e-mail (quanto às
conversas passadas). “Não há, todavia, ao menos por agora, previsão legal de um tal meio de
obtenção de prova híbrido.

O espelhamento de mensagens do WhatsApp se dá em página da internet na qual é gerado um
QR Code específico, que só pode ser lido pelo celular do usuário que pretende usufruir do
serviço. Nesse sistema, ocorre o emparelhamento entre os dados do celular e do computador, de
forma que, quando há o registro de conversa em uma plataforma, o conteúdo é
automaticamente atualizado na outra.



Sexta Turma anula prova obtida pelo WhatsApp
Web sem conhecimento do dono do celular

Fontes: STJ

A ministra Laurita Vaz destacou que, com o emparelhamento, os investigadores tiveram
acesso não apenas a todas as conversas já registradas no aplicativo, independentemente
da antiguidade ou do destinatário, mas também puderam acompanhar, dali para a frente,
todas as conversas iniciadas pelo investigado ou por seus contatos.

A relatora ressaltou que tanto no aplicativo quanto no navegador é possível o envio de
novas mensagens e a exclusão das antigas, enviadas ou recebidas pelo usuário. No caso da
exclusão das mensagens, disse ela, o conteúdo não pode ser recuperado para efeito de
prova, em virtude da tecnologia de encriptação ponta a ponta e do não armazenamento
dos dados no servidor.



Sexta Turma anula prova obtida pelo WhatsApp
Web sem conhecimento do dono do celular

Fontes: STJ

Assim, seria impossível ao investigado demonstrar que o conteúdo de uma conversa sujeita à intervenção de
terceiros não é autêntico ou integral. Segundo a ministra, exigir contraposição por parte do investigado, em tal
situação, equivaleria a exigir “prova diabólica”, ou seja, prova impossível de ser produzida.

“Cumpre assinalar, portanto, que o caso dos autos difere da situação, com legalidade amplamente reconhecida
pelo Superior Tribunal de Justiça, em que, a exemplo de conversas mantidas por e-mail, ocorre autorização
judicial para a obtenção, sem espelhamento, de conversas já registradas no aplicativo WhatsApp, com o
propósito de periciar seu conteúdo”, afirmou a relatora.

De acordo com Laurita Vaz, no caso dos autos, seria impossível fazer uma analogia entre o instituto da
interceptação telefônica e a medida de emparelhamento, por ausência de similaridade entre os dois sistemas
de obtenção de provas. De mero observador nas hipóteses de intercepção telefônica, o investigador, no caso
do WhatsApp Web, passa a ter a possibilidade de atuar como participante das conversas, podendo enviar
novas mensagens ou excluir as antigas.



Sexta Turma anula prova obtida pelo WhatsApp
Web sem conhecimento do dono do celular

Fontes: STJ

Além disso, enquanto a interceptação telefônica busca a escuta de conversas realizadas após a autorização
judicial, o espelhamento via QR Code permite ao investigador acesso irrestrito a toda a comunicação anterior à
decisão da Justiça, o que foge à previsão legal.

“Ao contrário da interceptação telefônica, que é operacionalizada sem a necessidade simultânea de busca pessoal ou
domiciliar para apreensão de aparelho telefônico, o espelhamento via QR Code depende da abordagem do indivíduo ou
do vasculhamento de sua residência, com apreensão de seu aparelho telefônico por breve período de tempo e posterior
devolução desacompanhada de qualquer menção, por parte da autoridade policial, à realização da medida constritiva,
ou mesmo, porventura – embora não haja nos autos notícia de que isso tenha ocorrido no caso concreto –,
acompanhada de afirmação falsa de que nada foi feito”, afirmou a relatora.

Ao dar provimento ao recurso em habeas corpus, declarar nula a decisão judicial e determinar a soltura dos
investigados, a ministra ainda considerou ilegalidades como a ausência de fato novo que justificasse a medida e a
inexistência, na decisão, de indícios razoáveis da autoria ou participação apta a fundamentar a limitação do
direito de privacidade.



Art. 7º do MCI. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao
usuário são assegurados os seguintes direitos: [...] 

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por
ordem judicial, na forma da lei;

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo
por ordem judicial;
 [...]

Provas ilícitas
Violação a normas de direito material



Artigo 10 do MCI. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet
de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à
preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente
envolvidas.

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados
no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam
contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto
na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º .

§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7º .

§ 3º O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação
e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a sua
requisição. [...]
 [...]

Provas ilícitas
Violação a normas de direito material



ADIs 5527 e ADPF 403

28/05/2020 - Ministra Rosa Weber - ADI 5527: julgou procedente o pedido de
interpretação conforme à Constituição do artigo 10, parágrafo 2º, a fim de assentar a
interpretação segundo a qual o conteúdo das comunicações somente poderá ser
disponibilizado mediante ordem judicial na hipótese e na forma que a lei estabelecer,
respeitado o disposto nos incisos II e III do artigo 7º do marco civil, e para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal.

Provas ilícitas
Violação a normas de direito material



Dados em trânsito e dados
estáticos (registral ou armazenado)
1ª posição:
MS 21.729-DF (2001), AgHC 124322/RS (2016), ROHC 132062/RS (2016), HC 91867/PA (2013) e RExt
418.416-SC (2006) - Art. 5º, XII, CR/88.

2 ª posição:
E foi de fato o que ocorreu, no HC nº 168.052/SP, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Na
ocasião, identificou a ocorrência do fenômeno da mutação constitucional e afirmou,
expressamente, a superação do entendimento consolidado no HC nº 91.867/PA, em face de
"relevante modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas". Observe-se os seguintes trechos
do voto-condutor:

"Creio, contudo, que a modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, a promulgação de
leis posteriores e o significativo desenvolvimento das tecnologias da comunicação, do tráfego
de dados e dos aparelhos smartphones leva, nos dias atuais, à solução distinta. Ou seja, penso
que se está diante de típico caso de mutação constitucional".



Provas em
espécie



3ª turma do TRT da 18ª região manteve decisão que condenou uma lotérica a
indenizar uma trabalhadora em R$ 30 mil por assédio sexual. 

De acordo com os autos, o sócio da reclamada assediava sexualmente a reclamante,
tocando-a impropriamente e fazendo convites para que mantivesse relações sexuais com
ele.

O magistrado pontuou que, via de regra, o assédio sexual é praticado por superiores
hierárquicos que, valendo-se da sua condição de chefe, deixa ainda mais fragilizada a
vítima, como no caso dos presentes atos. "Diante das dificuldades que normalmente a vítima
tem para comprovar suas alegações, impõe-se que seja dada especial valoração à prova
indiciária."

Alguns casos para reflexões iniciais



Além disso, a reclamante juntou conversa do WhatsApp em que o referido
sócio, após indagar a reclamante acerca do desaparecimento de dinheiro,
convida-a para sair (fls. 28/29), o que comprova que vinha fazendo investidas
em relação a ela.

Cumpre salientar que a mera alegação de que a prova produzida é ilícita não
é suficiente para afastar o assédio demonstrado, sendo irrelevante se o
participante tinha ou não conhecimento da gravação, considerando que a
busca pela verdade real é um dos princípios basilares da Justiça do Trabalho,
sendo a aludida gravação bastante para comprovar o fato lesivo.

Fonte: RTOrd-0010223-20.2018.5.18.0013, disponível em:
<https://www.migalhas.com.br/arquivos/2019/5/art20190516-11.pdf>

Alguns casos para reflexões iniciais



Uma empregada doméstica de Campinas (SP) receberá R$ 5 mil de
indenização do ex-patrão por ter sido acusada de ato ilícito e demitida
por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. 

O TRT manteve a indenização, mas fundamentou sua decisão no conteúdo
da mensagem da dispensa, e não no meio utilizado. “Não se questiona a
privacidade ou a segurança do meio de comunicação utilizado, mas o modo
como o empregador comunicou a cessação do vínculo de emprego à
trabalhadora”, registrou. Para o Tribunal Regional, na mensagem “Bom dia,
você está demitida!” foram ignoradas regras de cortesia e consideração
referentes a uma relação de trabalho. TST-AIRR-10405-64.2017.5.15.0032

Alguns casos para reflexões iniciais



Fotos publicadas em rede social provocam
demissão por justa causa

O TST negou provimento a agravo de uma enfermeira
demitida por justa causa após postar, numa rede
social da internet, fotos da equipe de trabalho tiradas
durante o expediente. A decisão unânime é da 2ª
turma.

Processo: AIRR - 5078-36.2010.5.06.0000

Alguns casos para reflexões iniciais



Os dados do celular ou outros dispositivos móveis podem ser
utilizados para verificação de geolocalização, muito útil para
verificação de trabalho externo, ou horas extras.

Extrai-se do acórdão o fato de que, embora o reclamante cumprisse
jornada externa, ficou comprovada a possibilidade do efetivo controle de
sua jornada de trabalho por meio de roteiros de montagem,
agendamentos das entregas, comparecimento à empregadora para a
retirada das notas dos serviços e a prestação de contas dos trabalhos
realizados, além da utilização do dispositivo eletrônico tablet que
fora fornecido ao autor. [...]

(TST-ARR-1094-48.2016.5.09.0130)

Alguns casos para reflexões iniciais



Conceito de assinatura digital

“[...] um sinal ou meio, susceptível de ser usado com
exclusividade por uma dada pessoa através da sua aposição num
documento, sinal esse através do qual o autor deste revela a sua
identidade pessoal de forma inequívoca, manifesta as suas
declarações de vontade ou conhecimento dele constantes e, na
medida do possível, procura preservar a integridade do
documento, quando é transmitido a outra pessoa" (Miguel Pupo
Correia)

Assinatura digital e digitalizada
Diferenças



Conceito de assinatura digitalizada

Uma assinatura digitalizada é arquivo de imagem por excelência, formado pelo
escaneamento ou captura de forma diversa, por exemplo, por meio de uma foto, não
guardando características importantes sobre a voluntariedade na aposição da assinatura,
formação e contraprova, o que compromete a segurança de seu uso, pois pode ser replicada
indistintamente através de um singelo comando de “copiar e colar” (ou de print screen) Os
Tribunais de forma geral não reconhecem a assinatura digitalizada, não apenas por não
se enquadrar dentro dos tipos de assinatura eletrônica admitidas pela legislação como
válidas dentro do processo (TJPB, Acórdão/Decisão do Processo 01144782420128152001,
rel. Des. João Alves da Silva, j. 24.01.2019).

Assinatura digital e digitalizada
Diferenças



Assinatura digital

A assinatura digital utiliza um par de chaves distintas (privada e
pública) que consiste na geração de códigos pareados com certa
quantidade de símbolos (1024 ou 2048 bits) e que funcionam
somente se associados.

Certificado digital que, embora utilize a mesma combinação de
par de chaves assimétricas, realiza a verificação em tempo real
com a Autoridade Certificadora, sendo mais amigável para o
usuário.

Assinatura digital e digitalizada
Diferenças



Assinatura digital

O certificado digital é um arquivo de computador resultado da operação de verificação entre
o emissor e o proprietário do certificado e é usado para conferir a autenticação de
documentos mediante uma conexão com a Internet para efetuar operações que dependam
dessa autenticação, a exemplo de uma assinatura de e-mails, e peticionamento eletrônico
ou login na grande maioria dos sistemas dos Tribunais de Justiça brasileiros. 

O proprietário sempre fica com a chave privada (protegido com senha) e a autoridade
certificadora com a chave pública havendo verificação em tempo real da autenticidade do
certificado para a validade da assinatura, pois expiram com o tempo. Estamos falando,
portanto, do Certificado Digital no padrão ICP-Brasil.

Assinatura digital e digitalizada
Diferenças



Assinatura digital

A Medida Provisória 2.200-2, de 2001, que
institui a Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), não obsta o uso de outras
formas de assinatura eletrônica fora do padrão ICP-
Brasil, desde que a declaração de vontade seja
aceita pelas partes às quais gerarão efeitos,
conforme o artigo 10, § 2º, da referida Medida
Provisória

Assinatura digital e digitalizada
Diferenças



Quando um Fator de Autenticação é utilizado como manifestação de vontade sobre
algum documento ou conteúdo, teremos uma Assinatura Eletrônica constituída.
Mecanismo esse amplamente utilizado em sites de internet e aplicativos móveis.

O aderente de regra preenche o cadastro com seus dados, criando uma conta de
usuário. O acesso a esta conta (login) é feito por meio de uma senha, individual e
intransferível, que dará acesso ao conteúdo do documento.

O aderente concordando com o conteúdo que leu, clica em um checkbox, evidenciando
sua vontade em contratar. O uso de senhas para identificar indivíduos, inclusive, em
operações de contratação eletrônica, principalmente na seara bancária, é comum. 

Login, senha e Checkbox
Assinatura eletrônica constituída



Contudo, para um nível mais alto de segurança, é recomendado que seja considerado o
uso de senha com outros elementos de identificação (autenticação) do usuário. Nesse
sentido, dispõe o NIST (National Institute of Standards and Technology), agência oficial do
Departamento de Comércio Americano, em boletim publicado em setembro de 2005 e o
Guia de Autenticação em Ambiente de Internet Banking, elaborado pelo órgão
governamental americano Federal Financial Institutions Examination Council (Conselho de
Consulta às Instituições Financeiras Federais), no qual são enumerados três fatores a
serem utilizados para identificação (autenticação) de usuários em sistemas:
1. Senha
2. Identificação – Token (ID badge, smart card etc) 
3. Biometria (fingerprints, face etc.)

Login, senha e Checkbox
Assinatura eletrônica constituída



A biometria, consiste no reconhecimento de uma pessoa através da análise de seus
atributos físicos (como a impressão digital, o reconhecimento de rosto, retina e íris, o
mapeamento de vasos sanguíneos e de estrutura óssea etc.) e/ou de comportamento
involuntário (reconhecimento de tom de voz e de ritmo de digitação, análise grafotécnica
etc.).

No direito português, apesar da preferência pelo certificado digital, o legislador não exclui
outras técnicas, estabelecendo várias modalidades de assinatura eletrônica, entre elas a
biometria.

Assinatura biométrica
Atributos físicos peculiares



Há também quem defenda que a assinatura biométrica, quando corresponde ao
mecanismo de assinatura manual em um tablet, associada à criptografia e a Hash
destinados a garantir a integridade do conteúdo, é uma assinatura eletrônica qualificada.
Em outras situações ela é tida como avançada; o que indica para o Juiz que a assinatura
eletrônica biométrica possui um grau de confiança mais elevado.

A captura de imagem para reconhecimento facial está sendo feita como uma espécie de
selfie, cuja recomendação é de adoção de parâmetros da Norma Técnica 19794-5:2011, a
fim de garantir confiabilidade na execução de todo o procedimento, incluindo a captura,
processamento e conferência da imagem que será posta à prova.

Assinatura biométrica
Atributos físicos peculiares



Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da
assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela
instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts. 6º, 369 e 429, II) (REsp 1.846.649 - Tema 1.061)

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a
arguir;
 II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o
documento.

STF e o ônus de provar assinatura em documento
Tese vinculante



"O Tribunal de origem, em consonância com a proposta ora apresentada, entendeu
que, nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura
aposta no instrumento de contrato acostado no processo, cabe à instituição
financeira o ônus de provar essa autenticidade, o que justifica a sua manutenção e o
desprovimento do recurso especial.

[...] Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato
bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de
provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de
prova.

STF e o ônus de provar assinatura em documento
Tese vinculante



Documentos eletrônicos
Documentos digitais
Documentos digitalizados

Documentos
Espécies no Direito Digital

Formatos nativos
Formatos quase nativos
Formatos de imagem (quase papel)

Segundo a ISO 27050, existem três tipos:



Documentos
Iso 27050

Formatos nativos
Os arquivos no formato em que foram criados e mantidos são conhecidos como arquivos
nativos. O formato nativo é frequentemente recomendado para arquivos que não foram
criados para impressão, como planilhas e pequenos bancos de dados. Para alguns tipos de
arquivo, o formato nativo pode ser a única maneira de produzir o ESI (Electronically Stored
Information) adequadamente.

Formatos quase nativos
Alguns arquivos (por exemplo, e-mail e bancos de dados) não podem ser analisados sem
alguma forma de conversão. Por exemplo, a maioria dos arquivos de e-mail deve ser
extraída e convertida em arquivos individuais e, como resultado, o original do formato é
alterado e eles não estão mais no formato nativo.



Documentos
Iso 27050

Formatos de imagem (quase papel)
O ESI também pode ser produzido em formato de imagem ou quase papel. Renderizar
uma imagem é o processo de conversão de ESI ou digitalização de papel em um arquivo
digital não editável. Durante este processo, uma "imagem" é retirada do arquivo como ele
existe ou existiria em formato de papel. Com base nas configurações de impressão do
documento, da impressora ou do computador, os dados podem ser alterados ou
perdidos na imagem. Expertise na área de ferramentas de descoberta eletrônica e
renderização de imagens são necessárias para minimizar esses problemas.



Lei n.º 11.419 de 2006
Documentos produzidos eletronicamente

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da
origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os
efeitos legais.

§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus
auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas
repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos
originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de
digitalização.

§ 2º A argüição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual
em vigor.

§ 3º Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2º deste artigo, deverão ser preservados pelo
seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição
de ação rescisória.



MP 2.200/2001
ICP-Brasil

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os
documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

        § 1º  As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos
com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se
verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de
janeiro de 1916 - Código Civil.

        § 2º  O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de
comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os
que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes
como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.



STJ
STJ, Recurso Especial 1.495.920/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.05.2018

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE
MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM
CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA.
TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO
II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO
NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE
TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO.
PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de
contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de
títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em ‘numerus clausus’, deve ser
interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência
desta Corte Superior. [...]



STJ
STJ, Recurso Especial 1.495.920/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.05.2018

3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de
determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em
face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede
virtual. 4. Nem o Código Civil, nem o CPC, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à
realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no
que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir
unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura
digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro
desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa
assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico
e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser
sigilosamente enviados. [...]
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6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e
presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da
executividade dos contratos eletrônicos. 

7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a
execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda
pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento
eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à
execução. 
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