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O Supremo Tribunal Federal realizou, nos dias 02/06 (sexta-feira) e 05/06 
(segunda-feira), Audiência Pública simultânea para discutir aspectos dos arts. 10 e 12, III 
e IV da Lei 12.965/2014 – Marco Civil da Internet (ADI 5.527, Rel. Min. Rosa Weber) e a 
suspensão do aplicativo WhatsApp por decisões judiciais no Brasil (ADPF 403, Rel. Min. 
Edson Fachin). 

Esta foi a primeira vez que uma Audiência Pública foi convocada conjuntamente 
por dois Ministros e realizada de forma simultânea para tratar de temas inter-
relacionados. 

O objeto da ADI 5.527 são os dispositivos legais do Marco Civil da Internet (Lei 
12.965/2014) que preveem a guarda e disponibilização dos registros de conexão e de 
acesso a aplicações de internet (art. 10) e a possibilidade de suspensão temporária ou 
proibição do exercício das atividades de quem cometer atos vedados pela lei (art. 12, III 
e IV). 

O objeto da ADPF 403 são as diversas decisões judiciais que suspenderam o 
funcionamento do aplicativo WhatsApp no Brasil, todas elas baseadas nos comandos 
legais do Marco Civil da Internet impugnados na ADI 5.527. 

Desde a decisão de convocação da Audiência Pública, os Ministros Edson Fachin 
e Rosa Weber expuseram perguntas prévias apontando, desde logo, suas dúvidas e 
questões técnicas que deveriam ser dirimidas pelos participantes. Dessa forma, os 
expositores puderam não apenas apresentar suas contribuições, mas também 
responder diretamente aos Ministros as indagações feitas. 

A metodologia de realização da Audiência Pública também foi inovadora ao 
estabelecer apresentações intercaladas com diferentes posições e contribuições sobre 
o tema. Além disso, ao final de cada período, foi aberto um “espaço dialogal”, no qual 
os Ministros fizeram perguntas aos participantes e aonde os expositores também 
puderam fazer esclarecimentos em relação às dissensões levantadas pelos demais 
intervenientes.  

Os órgãos de persecução penal, notadamente a Polícia Federal e o Ministério 
Público Federal, defenderam a obrigatoriedade de empresas como o WhatsApp 
fornecerem, mediante ordem judicial, os dados solicitados pelas autoridades 
investigativas. O WhatsApp se contrapôs a tal posição afirmando que tal obrigação é 
impossível de ser cumprida em razão do sistema de segurança criptográfica que envolve 
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as mensagens trocadas por meio do aplicativo. O Cofundador do WhatsApp, Brian 
Acton, um dos participantes da Audiência Pública, explicou que exigir que seja possível 
criar uma forma de suspensão da criptografia, para que se possa interceptar mensagens, 
poria fim à segurança do próprio protocolo criptográfico que alberga as mensagens de 
forma sigilosa e legível apenas entre os interlocutores.  

Os pesquisadores e criptógrafos que participaram da Audiência Pública, 
reconhecidos nacional e internacionalmente, explicaram como a exigência que vem 
sendo feita de interceptação de mensagens do WhatsApp pela Polícia Federal, 
Ministério Público e Magistrados ou é impossível de ser cumprida com a conformação 
atual de criptografia ponta a ponta ou então acaba com a possibilidade de uma conversa 
segura e sigilosa, seja via Whastapp ou através de qualquer outro aplicativo de 
comunicação. 

Finalizada a Audiência Pública, restaram bem delineadas, postas e discutidas as 
questões técnicas sobre os dispositivos do Marco Civil da Internet e o sigilo de 
mensagens criptografadas – como o são aquelas enviadas via WhatsApp. Caberá agora 
aos Ministros Relatores o processamento das informações e, por fim, o julgamento pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
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