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Para a atribuição de força probante a documentos
eletrônicos e outras informações extraídas de meios digitais,
“é fundamental avaliar o grau de segurança e de certeza que
se pode ter, sobretudo quanto à sua autenticidade, que
permite identificar a sua autoria, e à sua integridade, que
permite garantir a inalterabilidade do seu conteúdo” (DIDIER
JÚNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2016, p. 221-222)

Prints
Validade do print como meio de prova



Exemplo do motorista que ajuíza ação contra a Uber
pleiteando desbloqueio do seu cadastro na
plataforma. Junta na inicial "print" da tela do app. 
 Contestação nega o bloqueio, porém não impugna o
"print". Juiz defere a tutela provisória para
desbloqueio. A empresa libera o bloqueio do autor e
comprova nos autos por “print”. Não haveria
problemas neste caso. 

Prints
Validade do print como meio de prova



Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou
de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua
conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi
produzida.

§ 1º As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores fazem prova das
imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação
eletrônica ou, não sendo possível, realizada perícia.

§ 2º Se se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do
periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica.

Prints
Validade do print como meio de prova



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.

Prints
E se houver impugnação do print?



[...] Esta Sexta Turma entende que é invalida a prova obtida pelo WhatsApp Web, pois "é
possível, com total liberdade, o envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas
(registradas antes do emparelhamento) ou recentes (registradas após), tenham elas sido
enviadas pelo usuário, tenham elas sido recebidas de algum contato. Eventual exclusão de
mensagem enviada (na opção "Apagar somente para Mim") ou de mensagem recebida (em
qualquer caso) não deixa absolutamente nenhum vestígio, seja no aplicativo, seja no
computador emparelhado, e, por conseguinte, não pode jamais ser recuperada para efeitos
de prova em processo penal, tendo em vista que a própria empresa disponibilizadora do
serviço, em razão da tecnologia de encriptação ponta-a-ponta, não armazena em nenhum
servidor o conteúdo das conversas dos usuários. RHC 99.735/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz,
6ª Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018. No mesmo sentido: AgRg no RHC
133.430/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021.

STJ
Invalidade de print extraído de whatsapp Web



[...] Inexistindo controvérsia a respeito da veracidade das mensagens de
whatsapp, tem-se manifesta a ausência de prejuízo em razão da não realização
de perícia, situação que, conforme destacado, inviabiliza igualmente eventual
reconhecimento de nulidade. [...] AgRg no AREsp 1748374/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021.

STJ
Invalidade de print extraído de whatsapp Web



Fica impugnado o
documento "print" juntado
pela autora, bem como o

seu conteúdo, eis que
inválido como meio de

prova, sobretudo diante da
facilidade de sua

manipulação. Ademais,
como dito, o preposto da

Reclamada jamais enviou
mensagens de baixo
calão para Autora.





Exemplo de conversa "fake" construída pelo
aplicativo Prank.



Blockchain ("cadeia de blocos")

Conceito
A blockchain é um livro-razão compartilhado e imutável
que facilita o processo de registro de transações e o
rastreamento de ativos em uma rede empresarial. Um
ativo pode ser tangível (uma casa, um carro, dinheiro,
terras) ou intangível (propriedade intelectual, patentes,
direitos autorais e criação de marcas). Praticamente
qualquer item de valor pode ser rastreado e negociado
em uma rede de blockchain, o que reduz os riscos e os
custos para todos os envolvidos.



Blockchain ("cadeia de blocos")

Conceito
O blockchain atua como um livro-razão peer-to-peer (par-a-par) extenso,
digital e distribuído que não está restrito a suporte de criptomoedas,
podendo servir como instrumento de agilidade, segurança e redução de
custos em praticamente qualquer cenário que exija registros
sistemáticos (gestão de contratos, registros imobiliários etc.). Em
resumo, pode-se dizer que é uma corrente distribuída expansível de
blocos de dados interligados por conexões criptográficas.



Blockchain ("cadeia de blocos")



Blockchain ("cadeia de blocos")
Utilidade
A utilização do Blockchain para produção da prova acima é, efetivamente, um exemplo de
substituição da confiança atribuída pela lei a um terceiro, nesse caso o cartório, pela
tecnologia. Isso é descentralização. Além de reduzir o custo, ainda diminui o risco de falha e
interferência de motivações humanas, como corrupção, por exemplo.

“[...] o documento apresentado em juízo a partir de dados armazenados com tecnologia
blockchain, na ausência de qualquer previsão legal, equipara-se a um simples documento
particular, desprovido de fé pública. Entretanto, dada a confiabilidade e a segurança que
normalmente são associadas a esse tipo de tecnologia, revelando serem baixas as probabilidades
de adulteração, em princípio, deverá o ônus da prova ser distribuído de forma diversa do que
estabelece aprioristicamente o art.  429, II do  CPC (ou seja, à parte que produziu o documento).
Afinal, o ordinário se presume e o excepcional é que deverá ser objeto de comprovação em juízo".



PROVIMENTO N.º 100/2020 DO CNJ

Prova digital vs. Ata notarial 

Dispõe sobre a prática de atos notariais eletrônicos utilizando o sistema e-
Notariado, cria a Matrícula Notarial Eletrônica-MNE e dá outras providências.

O valor da ata notarial é tabelado por lei em todos os cartórios do Estado de São
Paulo: as atas notariais que digam respeito a assuntos não patrimoniais são
cobradas por folha, sendo a primeira no valor de R$ 483,65 e as demais R$ 244,23.

Caso haja conteúdo econômico, o custo total será obtido nos parâmetros
estabelecidos na tabela de emolumentos. 

Fonte:
<https://www.cnbsp.org.br/__Documentos/Upload_Conteudo/arquivos/Tabela_Custas/tabela_2021__versao_visualizacao_iss_capital_pdf.pdf>



Comparativo
Abaixo um comparativo dentre os meios de coleta de provas digitais mais usados:



Blockchain ("cadeia de blocos")
Caso 
A corte especializada em litígios relacionados à internet sediada na cidade de Hangzhou,
(China), estabeleceu que a tecnologia de blockchain supriu os requisitos da legislação
aplicável para garantir a confiabilidade dos dados digitais. Afirmou ainda que a
verificação técnica proporcionada pelo blockchain é coerente e que outras evidências
podem ser verificadas mutuamente, o que torna o conjunto probatório apto à uso como
prova de infração no caso analisado.

YICAI GLOBAL. Hangzhou Court Uses Blockchain-Based Evidence For First Time. 2018.
Disponível em: [https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1631e87b-155a-40b4-
a6aa-5260a2e4b9bb]. Acesso em: 20.10.2021.



Blockchain ("cadeia de blocos")
Caso 
O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 2237253-
77.2018.8.26.0000, ainda em dezembro de 2018, entendeu ser desnecessária a
concessão de tutela para abstenção de comunicação de terceiros a respeito do
pedido formulado na ação (fornecimento de dados de usuários responsáveis por
publicações ofensivas no Facebook e Twitter), uma vez que o conteúdo tido como
violador dos direitos do autor da ação já havia sido preservado via
blockchain. A 5ª Câmara do TJ-SP entendeu, então, que tal preservação seria hábil
a comprovar a veracidade e existência do conteúdo, chancelando a validade da
prova registrada em blockchain.



Blockchain ("cadeia de blocos")
OriginalMY
Há alguns casos de sucesso, como a experiência da plataforma OriginalMy que tem
utilizado o blockchain tanto para contratos como também para provas eletrônicas. Eles
recomendam inclusive a inserção da seguinte cláusula nos documentos: 

“X.1 Cláusula de anuência: Cláusula XX: As Partes declaram e concordam que o presente instrumento, incluindo
todas as páginas de assinatura e eventuais anexos, todas formadas por meio digital com o qual expressamente
declaram concordar, representam a integralidade dos termos entre elas acordados, substituindo quaisquer outros
acordos anteriores formalizados por qualquer outro meio, verbal ou escrito, físico ou digital, nos termos dos arts.
107, 219 e 220 do Código Civil. Adicionalmente, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória 2.200-2, as
Partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de
anuência aos termos ora acordados em formato eletrônico, ainda que não utilizem de certificado digital emitido
no padrão ICP-Brasil, incluindo assinaturas eletrônicas na plataforma (www.originalmy.com). A formalização das
avenças na maneira supra acordada será suficiente para a validade e integral vinculação das partes ao presente
Contrato.”



Como juntar prints em processo
judicial?
As dicas abaixo podem variar a depender do app

Junte o print

Junte o arquivo de chat exportado (whatsapp, telegram, facebook)

Junte os metadados do print

Junte um laudo emitido pela Verifact ou equivalente



Verifact
https://www.verifact.com.br/



O Juiz do Trabalho pode determinar a
quebra do sigilo de comunicação de
dados de apps?

Art. 5º, inciso 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.



Dados de
Geolocalização
e ERB





Jurisprudência do STF
EXTRAÇÃO DE DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO - Lewandowski Suspende Quebra De Dados
De Geolocalização Determinada Pela CPI Da Pandemia

O acesso de dados de geolocalização de investigados não é permitido pelo

STF porque é objeto de debate no RE 1.301.250 RG/RJ, de relatoria da

ministra Rosa Weber, que teve repercussão geral reconhecida (tema 1.148)

em 7 de junho último, o qual ainda não foi submetido a julgamento na

corte.

Ver decisão: <https://www.conjur.com.br/dl/lewandowski-sigilo-assessor.pdf>



Tema 1148
Limites para decretação judicial da quebra de sigilo de dados telemáticos, no âmbito de
procedimentos penais, em relação a pessoas indeterminadas.

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS PESSOAIS.
REGISTROS DE ACESSO À INTERNET E FORNECIMENTO DE IP. DECISÃO GENÉRICA. NÃO INDICAÇÃO
DE PARÂMETROS MÍNIMOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS. NÃO DELIMITAÇÃO, ADEMAIS, DO
ESPAÇO TERRITORIAL EM QUE VEICULADA A ORDEM. PROTEÇÃO À INTIMIDADE E AO SIGILO DE
DADOS (ART. 5º, X e XII, CF). QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA
CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Possui índole constitucional e repercussão
geral a controvérsia relativa aos limites e ao alcance de decisões judiciais de quebra de sigilo de
dados pessoais, nas quais determinado o fornecimento de registros de acesso à internet e de
IPs (internet protocol address), circunscritos a um lapso temporal demarcado, sem, contudo, a
indicação de qualquer elemento concreto apto a identificar os usuários. 2. Repercussão geral
reconhecida. (RE 1301250 RG, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2021, DJe-
108, Public. 08/06/2021)



TRT - SC
Geolocalização

AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO, EM SEDE LIMINAR DE MANDADO DE
SEGURANÇA, QUE CASSA AUTORIZAÇÃO, NOS AUTOS ORIGINAIS, DE PRODUÇÃO DE PROVA
DIGITAL DE GEOLOCALIZAÇÃO DA TRABALHADORA. Ainda que autorize o ordenamento jurídico
a realização de prova digital de geolocalização, por atingir a esfera da vida privada das pessoas,
cabe ao Juízo sopesar a sua real necessidade frente aos demais meios de prova
disponibilizados às partes pela legislação processual. Cassada, em sede liminar, a decisão
proferida nos autos originais que autorizou precocemente a prova digital de geolocalização e
não apresentando o agravante argumentos capazes de reformar a decisão monocrática, deve
ser negado provimento ao agravo interno interposto. (TRT12 - MSCiv - 0000658-
34.2021.5.12.0000 , GISELE PEREIRA ALEXANDRINO , Seção Especializada 2 , Data de Assinatura:
27/10/2021)



ERBs
Estação Rádio Base

Estações Rádio Base ou ERBs são equipamentos que fazem a conexão entre os
telefones celulares e a companhia telefônica. É a denominação dada em um
sistema de telefonia celular para a Estação Fixa com que os terminais móveis se
comunicam. São compostas, basicamente, de antenas e equipamentos de
transmissão/recepção, torre, fonte e infraestrutura (sistemas de proteção,
combate à incêndio, alarmes, pára-raios, prédio, etc.). Uma ERB corresponde a
uma célula (daí a origem do nome celular). Assim, ao invés de uma só estação
irradiando em alta potência por uma grande extensão de área, são instaladas
várias antenas espalhadas numa área trabalhando com potências menores,
otimizando a utilização do espectro de frequências disponíveis.



ERBs
Como utilizar ERBs

Acesse: <https://www.qualoperadora.net/>



ERBs
Como utilizar ERBs

Identificada a operadora, o Juízo expede ofício à concessionária

respectiva para identificação de ERB (código, endereço, latitude e

longitude, raio aproximado, setorização e abertura em graus -

azimute), bem como números de IMEIs associados, restringindo

a solicitação ao período (dias, meses e horários) que se deseja

analisar.



ERBs
Como utilizar ERBs

Ilustríssimo Senhor Gerente da Agência Regional da ABC Telefônica do Brasil Ltda.,

Para fins de instrução no processual judicial autuado sob o n.º 2345.2010.05.98.0000, sirvo-me da presente para solicitar as

providências cabíveis para que seja informado a este Juízo, no prazo de 15 dias:

A) OS DADOS CADASTRAIS DO USUÁRIO RESPONSÁVEL PELO NÚMERO DE CELULAR XXXXXXX, NOS DIAS XXXXXXX, NOS SEGUINTES

HORÁRIOS XXXXXXXXXX.

B) EM FORMATO .XLS, .TXT OU .CSV, DO NÚMERO REFERIDO, IDENTIFICAÇÃO DE ERB, COM CÓDIGO, ENDEREÇO, LATITUDE,

LONGITUDE, RAIO APROXIMADO, SETORIZAÇÃO E ABERTURA EM GRAUS (AZIMUTE) E CONEXÕES NOS PERÍODOS OCIOSOS

(QUANDO O USUÁRIO NÃO ESTÁ RECEBENDO, NEM ENVIANDO CHAMADAS OU MENSAGENS).

C) OS NÚMEROS IMEIS DE TODOS OS APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL QUE FORAM ASSOCIADAS AO MESMO NÚMERO E CPF.

A OMISSÃO NA ENTREGA DAS INFORMAÇÕES SOLICITADAS ACARRETARÁ O ENVIO DE PEÇAS AO MP PARA EVENTUAL IMPUTAÇÃO

DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.

CORDIALMENTE,

JUIZ(A) DO TRABALHO.



ERBs
Como utilizar ERBs - Azimutes

Azimute é uma medida de direção horizontal, definida

em graus. Especificamente, é o ângulo medido no

plano horizontal entre o meridiano do lugar do

observador e o plano vertical que contém o ponto

observado.

Azimute significa caminho em árabe e é muito utilizado

em astronomia, topografia, engenharia etc. No

azimute, a direção corresponde ao norte, e aumenta

de acordo com o lado direito dos ponteiros do relógio.



ERBs
Estação Rádio Base - Exemplo de resultado enviado pela empresa de telefonia



ERBs
Estação Rádio Base - Exemplo de resultado enviado pela empresa de telefonia

Com o recebimento dos mapas de ERBs , utilizar o site
<https://servicos.pc.sc.gov.br/antena/?
t=e&d=> para pesquisar a geolocalização do trabalhador nos dias e
horários de interesse para dirimir os fatos controvertidos na ação.



E-mail



Como juntar e-mails?
Requisitos para juntada mais eficaz



Metadados 
EXINF



Metadados

Conceito
São dados sobre os dados, ou seja, são
dados que fornecem informações sobre
outros dados. mas não o conteúdo dos
dados, como o texto de uma mensagem ou a
própria imagem. Existem muitos tipos
distintos de metadados. É usado para
descoberta e identificação.



Exemplo: Código de Barras

Um código de barras contém metadados. Os
números num código de barras de identificação de
um produto, via de regra, são treze. Quanto às
barras, a largura das riscas e o espaço entre elas
são únicos para cada produto, tornando-se
equivalente a uma impressão digital. A leitura
(decodificação) de um código de barras é efetuada
com recurso a um scanner de laser, o qual emite
uma luz vermelha que percorre a totalidade das
barras.





Extração de metadados
Exemplo com fotografias

https://www.pic2map.com/



IPs



IPs - Internet Protocol
Como identificar IPs - Passo a passo

Passo a passo:

1) Identificação e preservação do conteúdo

2) Identificação do provedor de aplicação

3) Obtenção de informações junto ao provedor de aplicação

4) Identificação do provedor de conexão

5) Obtenção de informações junto ao provedor de conexão



IPs - Internet Protocol
Como identificar IPs - Passo a passo

Como fazer o pedido?

Art. 22 da Lei 12. 965/2014. 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.



IPs - Internet Protocol
Como identificar IPs - Passo a passo

E no caso de IP compartilhado?

Portas lógicas de origem permitem o uso de um mesmo IP de modo compartilhado.

Cada usuário corresponde a uma porta lógica.

Assim, no caso de IP compartilhado, se não houver a identificação da porta lógica, a

identificação não é segura.

STJ: dever de guarda dos dados da porta lógica de origem pelos provedores de

aplicação (STJ, Resp 1.784.156/SP, 3ª turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, j.

05.11.2019).



Who is?



Who is?
Descoberta de propriedade de domínios

https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/?search=



Perícia
Algorítmica



TST-TutCautAnt-1000825-67.2021.5.00.0000;
CorPar-1000822-15.2021.5.00.0000.

- Análise do artigo 20 da LGPD e do artigo 206 da Lei n.º 9279 de 1996 -
LPI

- Decisões do TST: 

Perícia algorítmica
Um algoritmo para tomada de decisão funciona a partir de dados



TRATAMENTO AUTOMATIZADO DE DADOS - ART. 20 DA LGPD

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de
decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado
de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões
destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de
crédito ou os aspectos de sua personalidade.

§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas,
informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos
procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os
segredos comercial e industrial.



§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata o §
1º deste artigo baseado na observância de segredo comercial e
industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para
verificação de aspectos discriminatórios em tratamento
automatizado de dados pessoais.

§ 3º A revisão de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada
por pessoa natural, conforme previsto em regulamentação da
autoridade nacional, que levará em consideração a natureza e o
porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de
dados. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)



HÁ UM DIREITO À EXPLICAÇÃO EM
CASO DE DESPEDIDAS DECORRENTES
DE TRATAMENTO AUTOMATIZADO DE
DADOS ?

Art. 20, § 1º O controlador deverá fornecer, sempre
que solicitadas, informações claras e adequadas a
respeito dos critérios e dos procedimentos
utilizados para a decisão automatizada, observados
os segredos comercial e industrial.



Dicas de
quesitação



Perícia



[...] em matéria de prova digital, é vedado ao perito

oficial realizar seu trabalho sobre o material original,

devendo, inicialmente, proceder à duplicação ou

espelhamento do mesmo, para só então trabalhar

sobre o material duplicado, sob pena de violação e

afetação do conteúdo original. (STJ - EDcl no AREsp

1039417, Relator(a) Ministro Rogério Schietti Cruz,

Data da Publicação: 03/06/2019.

Espelhamento
Necessidade de duplicação  do original



Dicas para quesitos
Evitar quesitos que envolvam todo o conteúdo do dispositivo: "Descreva os
arquivos encontrados no disco rígido"

Evitar quesitos genéricos, que necessitem visualizar individualmente todos os
arquivos  do dispositivo: "Existem arquivos relacionados a pessoas físicas ou
jurídicas?".

Evitar quesitos que demandem conhecimento jurídico do perito: "Existe algum
indício de crime no computador?".

Sempre que possível, utilizar nomes de pessoas, empresas e/ ou documentos
específicos, que possam ser procurados por meio de palavras-chave, como:
“Existem arquivos relacionados às empresas NOME EMPRESA 1 e NOME
EMPRESA 2?



Dicas para quesitos
Utilizar quesitos específicos, detalhando exatamente o que é necessário para a
investigação, por exemplo, “Existem imagens contendo documentos do tipo
DARF?”

Utilizar quesitos contendo os tipos de arquivo procurados, quando possível. Por
exemplo, “Existem, no disco rígido questionado, mensagens de correio
eletrônico (email) da conta usuario@ email.com possuindo anexos com planilhas
eletrônicas?”

Evitar quesitos que perguntem sobre todos os dados contidos na agenda, todas
as chamadas e todas as mensagens. Dependendo da situação, uma extração
manual desse tipo pode levar muito tempo para ser realizada. 



Dicas para quesitos
Deve-se utilizar perguntas sobre “nomes e números de telefone específicos que
estejam relacionadas à investigação.

Evitar quesitos que solicitem o número da linha telefônica utilizada pelo
aparelho. Além do número dessa linha não estar atrelado ao aparelho ou ao
cartão SIM no caso de aparelhos GSM, efetuar uma ligação no celular alterará os
registros de últimas ligações efetuadas, o que não é recomendado.

Solicitar a cópia de mensagens de texto (SMS) apenas se estritamente
necessário. Muitas vezes, a transcrição manual dessas mensagens pode ser
muito árdua e demorada. O mesmo vale para fotos e vídeos, pois nem sempre é
possível copiar tais arquivos com facilidade (extração automática).



FASES
Tratamento da prova digital e Perícia ISO 27037 e 27050

Identificação
Coleta/Aquisição
Preservação
Processamento (8.5 - ISSO 27050 – parte 1)
Revisão do ESI  (8.6 – Iso 27050 – parte 1)
Análise ESI (8.7 – Iso 27050 – parte 1)
Produção de ESI (8.8 – Iso 27050 – parte 1)
Apresentação do ESI (9 – Iso 27050 – parte 1 – não é elemento
do processo de descoberta) 



Dicas para quesitos
Iso 27042

Conforme discutido na ISO / IEC 27037: 2012, registro adequado da cadeia de
custódia e processos aplicados a potencial evidência digital, ajuda a garantir
que não possa haver alegações de que ocorreu espoliação como resultado de
adulteração por parte de alguma parte desconhecida. Isso é obtido por meio
de registros rigorosos e completos de todos os processos aplicados a fim de
produzir evidência digital a partir de uma fonte de evidência digital potencial.

O uso de notas contemporâneas é altamente benéfico a este respeito, visto
que as notas tomadas durante o processo tendem ser mais precisas do que
notas e registros produzidos algum tempo depois dos eventos que descrevem.



Medidas
Processuais



Ação de obrigação de fazer

Utilizada especialmente quando se pretende a exclusão da publicação

Preservação dos logs do provedor de aplicação (medida adequada?



Ação de produção antecipada
de provas

Art. 381 do CPC: situações que autorizam a PAP

Prova como direito autônomo

Eventuais interessados na produção da prova (os potenciais réus na
demanda futura) deverão ser citados para integrar a demanda, o que pode
ser realizado a pedido da parte ou de ofício pelo juiz

Informações obtidas junto ao provedor de aplicação e depois junto ao
provedor de conexão

Expedição de ofícios para que terceiros informem os dados, sem necessidade de
nova propositura de ação ou inclusão no polo passivo (arts. 297, pu e 519 do CPC)



Ação de produção antecipada
de provas

Rule 34

(c) Terceiros. Conforme previsto na
Regra 45, um terceiro pode ser obrigado
a apresentar documentos e coisas
tangíveis ou a permitir uma inspeção.



Exibição de documentos
As partes podem requerer a exibição de documento ou coisa que se encontre em
poder da contraparte ou de terceiro, como medida preparatória ou incidental (art.
396 do CPC). 

O pedido deve: individuar o documento ou coisa; a finalidade da prova (o que se
pretende provar com a exibição pleiteada); as circunstâncias que levam a crer que
o documento ou coisa existe e se encontra em poder da parte (art. 397 do CPC).

Após a intimação para apresentação do documento, a parte deve, em cinco dias,
apresentá-lo ou justificar sua recusa (art. 398 do CPC), que será analisada à luz do
art. 399 do CPC. 

Se nada disser ou sua recusa for tida como ilegítima, o fato que se pretendia
provar por meio do documento será considerado provado (art. 400 do CPC). 



Exibição de documentos

Poderão ser cominadas medidas de cunho coercitivo, mandamental ou sub-
rogatório (art. 403, parágrafo único, do CPC) visando ao cumprimento da decisão
pelo terceiro.

Poderá ainda o juiz cominar medidas de cunho coercitivo, mandamental ou sub-
rogatório (art. 400, parágrafo único, do CPC) visando ao cumprimento de sua
decisão, independentemente da possibilidade de o fato ser considerado provado,
conforme consequência tradicionalmente imposta em lei.

Caso o documento esteja em posse de terceiro que, intimado, se nega a
apresentar ou não justifica seu proceder, pode ser o caso de expedição de busca e
apreensão do documento, sem prejuízo da responsabilidade criminal por
desobediência (art. 403, parágrafo único, do CPC). 



Exibição de documentos
Rule 34

(1) Conteúdo da Solicitação. O pedido:

(A) deve descrever com particularidade razoável cada item ou
categoria de itens a serem inspecionados;

(B) deve especificar um prazo razoável, local e forma para a
fiscalização e para a prática dos atos relacionados; e

(C) pode especificar a forma ou formas em que as informações
armazenadas eletronicamente devem ser produzidas



Raspagem de
dados



Alexa



Monitor
cardíaco



Dashboard do
Google



Siga-nos

INSTAGRAM

@rmiz iara
@carolmhirata

INSTAGRAM

@informativos.tst



CONTATO

E-MAIL
rmiziara@usp.br


