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Há muito ninguém questiona a necessidade de existência de um ramo dogmático auxiliar 

especifico à ciência penal dedicado ao estudo da criminalidade informática. Isso porque a 

maior parte da doutrina defende a existência de um novo bem jurídico específico, 

imaterial  e com características diversas daqueles bens jurídicos ortodoxos pensados em 3

um código de 1940 e reformado em 1984.  

Ainda que o primeiro computador date de 1946 e a internet de idos de 1969, é sua larga 

adoção e popularização que constrói a idéia de novos valores a ser protegido e 

perenidade em sua existência social. Assim, surge a nova delinquência em uma expansão 

lógica . 4

Além disso, o mecanismo utilizado para a delinquência informática é muito específico e 

trabalha com lógicas próprias, sendo necessário o desenvolvimento de características 

únicas, axiomas sui generis, pressupostos racionais baseados na tecnologia e, até 

mesmo, princípios próprios.  

Este trabalho visa demonstrar que é preciso estabelecer um ponto de partida para 

analisar qualquer investigação informática, seja em esfera privada, seja em esfera 

inquisitorial, seja em esfera processual.  

 Apesar do entendimento popular, o verbo MANIPULAR não possui necessariamente um viés negativo. 1

Para fins deste trabalho, seguimos a definição figurativa do dicionário Michaelis que apresenta que o verbo 
significa "Influenciar ou controlar de acordo com os próprios interesses” e manipulação como sendo 
"manobra feita às ocultas com o intuito de falsear a realidade”. 

 Doutor e mestre em Direito Penal pela USP, advogado, professor de graduação e pós graduação, 2

presidente da Comissão de Direito Digital da OAB-SP, autor de diversas obras e artigos sobre direito penal 
informático. 

 SYDOW, Spencer Toth. O Bem Jurídico nos Crimes Informáticos. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 3

v. 113, p. 193-212, 2015.

 CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. Editora Paz e Terra, São Paulo, 2009, passim.4
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Isso porque os pressupostos de investigação e julgamento partem de pressupostos 

muitas vezes incorretos, não raro incorrendo em analises enviesadas de realidades 

informáticas, graças a ausência de cuidados elementares nessa esfera. 

Nesse sentido, defendemos a necessidade de um novo princípio para sustentáculo dos 

raciocínios jurídico-informáticos e periciais no sentido se auxiliar na construção dogmática 

dessa ciência.  

Princípios 

Inicialmente, a ideia de criar princípios para um ramo do direito nos parece ousada. Afinal, 

em que momento pode-se dizer que um princípio se torna necessário para uma ciência? 

Um princípio se identifica, se reconhece ou se cria? No intuito de desenvolver respostas a 

tais questões, buscamos definições nos ensinamentos de grandes nomes do direito para 

nos socorrer. 

Celso Antonio Bandeira de Melo, importante jurista do direito administrativo, esforçou-se 

para dar uma definição ampla de PRINCÍPIO para a doutrina, e assim estabeleceu como 

sendo: 

Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 

compondo-lhes o espírito e sentido servido de critério para sua exata 

compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a 

racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e 

lhe  dá sentido harmônico . 5

Já Robert Alexy aponta que  

Los princípios ordenan que algo debe ser realizado em la mayor 

medida posible, teniendo em cuenta las posibilidades jurídicas y 

fácticas. Por lo tanto, no contienen mandatos definitivos sino solo 

prima facie. Del hecho de que um principio valga para um caso no se 

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, 5

p .451
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infiere que lo que el principio exige para este caso valga como 

resultado definitivo. Los princípios presentam razones que pueden 

ser desplazadas por otras razones opuestas. El principio no 

determina como há de resolverse la relacion entre uma razón y su 

opuesta. Por ello, los princípios carecen de contenido de 

determinación con respecto a los princípios contrapuestos y las 

possibilidades fácticas   6

Assim, princípios seriam enunciados capazes de servir de alicerce sistêmico, auxiliar na 

correta compreensão da ciência nele tratada e funcionar como bússola interpretativa e de 

sentido, além de conseguir servir como norte para situações fáticas até mesmo opostas.  

Nas palavras de Mônia Hennig Leal  princípios devem servir para regular as relações da 7

vida, dirigindo condutas e dando segurança e expectativas de comportamento. Pois, 

entendemos que o Direito Informático - e o Direito Penal Informático está nele inserido - 

carece de regras amplas de caráter interpretativo para entregar ao julgador adequada 

segurança. 

Como há quase duas décadas estudamos a ciência penal informática, lentamente vamos 

desenvolvendo princípios que parecem servir para construção autônoma do ramo 

científico e também ter utilidade prática e segmentada nos casos que envolvem os delitos 

cibernéticos. 

Dentre os princípios que nos pareceram importantes serem construídos até então estão 

(a) o da Dupla Presunção de Inocência, (b) o da Sigilosidade Reflexa de Dados 

Armazenados e o princípio que ilustra este trabalho que denominamos (c) Princípio da 

Relativização dos Elementos Informáticos ou Princípio da Manipulabilidade. 

O primeiro princípio prega que não basta a presunção constitucional de inocência, mas 

também é preciso avaliar o delito informático sob um prisma técnico e, em determinadas 

 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 6

Constitucionales, 1993,. p. 99.

 LEAL, Mônia Hennig. A constituição como princípio – os limites da jurisdição constitucional brasileira. São 7

Paulo: Manole, 2003 apud RITT, Leila Eliana Hoffman, O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO 
INTRUMENTO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E EFETIVAÇÃO 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, disponível em http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/
principio.pdf
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situações, presumir inocência por conta de dúvidas razoáveis geradas pela insegurança 

das informações obtidas pelos meios informáticos, muitas vezes imprecisas e 

questionáveis. 

O segundo apresenta que, assim como determina o Marco Civil da Internet Brasileira - a 

Lei n. 12.965/2014 -, bem como a Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n. 13.709/18 - as 

empresas provedoras de serviços e aplicações de internet não podem efetuar a guarda de 

dados excessivos à finalidade consentida pelo titular e, portanto, a fortiori, a entrega de 

dados aquém do permitido pela legislação configuraria violação à sigilosidade de modo a 

gerar nulidade da prova obtida. 

O terceiro, veremos mais detidamente na sequência. 

O Princípio da Relativização dos Elementos Informáticos 

No intuito de criar pontos de partida específicos para todos os operadores do direito, 

incluindo advogados, delegados de polícia, defensores públicos, procuradores, membros 

do ministério publico e mesmo serventuários, é preciso que o direito informático (e não 

apenas seu braço informático) crie princípios que sirvam de parâmetros pragmáticos. 

Nesse sentido, entendemos ser necessária a adoção do princípio da relativização dos 

elementos informáticos, que tem por objetivo mais do que identificar o caráter iuris tantum 

dos elementos informáticos - ou seja, o caráter de presunção relativa de veracidade - 

partir de uma ótica nova e diferente. Veremos adiante a questão da presunção. 

A sistemática costumeira acerca da distribuição legal do ônus da prova dentro de um 

processo existe, a nosso ponto de vista, de dois modos: ou (a) a parte demandante que 

ingressa com um processo ou procedimento tem ela mesma a obrigação de demonstrar 

os fatos alegados, conforme preceitua o art. 373 do CPC  - e cabe à parte demandada 8

 Segundo Eduardo Talamini, "O § 1.º do art. 373 autoriza o juiz a redistribuir o ônus da prova de modo 8

diverso do previsto na regra geral, se houver impossibilidade ou excessiva dificuldade no cumprimento do 
encargo ou, ainda, se for mais simples a obtenção de prova do fato contrário. Mas o juiz está proibido de 
proceder a tal redistribuição, se ela implicar a atribuição à parte de ônus impossível ou excessivamente 
difícil de ser cumprido (art. 373, § 2.º). Trata-se daquilo que a doutrina denomina de distribuição dinâmica 
do ônus da prova”. TALAMINI, Eduardo. Ônus da Prova. Disponível em https://www.migalhas.com.br/
dePeso/16,MI235364,31047-Onus+da+prova. Acesso em 24.08.2019 às 17:46hs.

�16

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235364,31047-Onus+da+prova
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235364,31047-Onus+da+prova


refutar tais fatos a partir de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que, se não 

houver, afastam qualquer ônus do réu a não ser negar os fatos - ou (b) conforme o 

microssistema de defesa do consumidor, a parte hipossuficiente alega o fato (ônus de 

afirmar, prévio e pressuposto ao de demonstrar/provar), porém cabe à parte suficiente 

(fornecedor ou equiparado) demonstrar os fatos do caso concreto (ônus de demonstrar), 

em verdadeira situação de inversão. 

Na questão criminal, o ônus de demonstrar o fato alegado (ônus subjetivo) segue 

semelhante lógica distributiva do sistema civil: nas ações penais privadas, cabe ao 

querelante demonstrar os fatos alegados e nas ações penais públicas, ao dominus litis 

(Ministério Público Estadual ou Federal) .  9

Contudo, na demonstração de fatos, há ônus de prova perfeitos e ônus de prova 

imperfeitos.  

O ônus da prova denominado “perfeito" é aquele cuja insatisfação gera necessariamente 

uma consequência negativa para o onerado. Assim, na questão do consumidor, se o 

fornecedor-banco deixa de demonstrar que o débito em conta foi devido, o magistrado 

necessariamente presumirá cobrança indevida do consumidor, que terá direito ao 

ressarcimento em dobro. 

No direito penal, não se poderá sempre dizer nesses termos de que a consequência é 

“negativa para o onerado”, visto que ao órgão acusatório cabe a representação adequada 

da justiça pugnando ora pela condenação, ora pelo arquivamento a partir das evidências 

a si trazidas pela autoridade policial e por si mesmo.  

Mas é possível dizer que a consequência é negativa para a “acusação" genericamente 

considerando um dos possíveis papéis a ser assumido pelo parquet.  

Em verdade, em situações em que o Ministério Público identifica que o ônus da 

demonstração dos fatos em pretensa situação delituosa é insuficiente, está ele obrigado a 

requerer o arquivamento do feito (art. 28, CPP) e não obrigado a assumir o ônus negativo. 

 Há, na doutrina italiana, especialmente, a ideia de que o Ministério Público, como parte imparcial, não 9

possui em verdade um ônus de provar. Gustavo Badaró apresenta que é possível que o Ministério Público 
tenha um DEVER - e não um ônus - de levar ao processo os meios probatórios para atingimento da 
verdade processual.  Op. cit., p. 226
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Receberá, sim, a consequência negativa, se mesmo quando estiver numa situação de 

arquivamento - por vezes avaliada equivocadamente como situação de acusação -, 

denunciar à justiça o feito e obtiver ou (i) um ato de rejeição da denúncia pelo magistrado 

por ausência de cumprimento do ônus perfeito ou, mais adiante, (ii) uma absolvição 

fundada em insuficiência probatória, sob mesmo fundamento. 

Nesse sentido, Gustavo Badaró ao apontar que "(…) no processo penal acusatório o 

Ministério Público é parte parcial  que, eventualmente, pode assumir posição ‘imparcial', 

por que ter pautar sua conduta em termos de estrita legalidade” . 10

Na questão da ação penal de natureza privada em que a parte querelante possui 

necessária função acusatória e tem verdadeiro interesse jurídico na condenação , a falha 11

em demonstrar os fatos alegados terá necessária e obrigatoriamente uma resposta 

negativa à acusação, no sentido de absolver a parte acusada .  12

Já o ônus da prova denominado “imperfeito” é aquele que uma vez insatisfeito pode gerar 

resultado desfavorável para a parte, mas não necessariamente gerará.  

No direito civil, o principal exemplo está na questão da prova que admite interpretação 

para ambos os lados interessados no processo e que, pois, pode ser livremente valorada 

e utilizada segundo a livre convicção do magistrado. Também, a não contestação - total 

ou parcial - pode ou não sofrer os denominados efeitos da revelia. 

No direito penal, muitos elementos também devem ser valorados a partir da ideia de 

imperfeição. Exemplos clássicos estão nas confissões - em especial em casos de tráfico e 

associação criminosa - em que não raro se assume a culpa de terceiro, além do 

malfadado reconhecimento com “probabilidade de certeza” e assim por diante. 

 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Revista dos 10

Tribunais, 2003, p. 225.

 Que, aliás, fica expresso diretamente pelo instituto da perempção do art. 60, III, CPP.11

 Em sentido diverso, BADARÓ ao apontar que “se o acusador não produzir a prova dos fatos imputados, 12

isso não implicará, necessariamente, a absolvição do acusado. Mesmo tendo permanecido inerte, não 
praticando o “ato necessário para a satisfação de seu interesse”, é possível que a consequência 
desfavorável - a condenação - não se verifique.”. O professor cita, após este excerto, nota de rodapé de 
EDUARDO CAMBI em que apresenta que “o ônus da prova se distingue da noção geral porque não é o 
único fator que determina a obtenção de um resultado favorável. Quem não a produz assume o risco pela 
falta de prova, mas isso não implica, necessariamente, o sacrifício do interesse perseguido, pois o juiz, 
mesmo não tendo a parte se desincumbido do ônus da prova, pode dar-lhe ganho de causa" . 
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Ademais, superada a fase inicial de recebimento ou não da exordial, a doutrina costuma 

apresentar que os ônus da prova em matéria penal sempre respeita a lógica da 

imperfeição, sempre havendo possibilidade de o magistrado - até sistematicamente - 

produzir provas e até absolver o acusado quando a demonstração fática não o convencer. 

Quase que há unanimidade garantista no sentido de que o ônus da prova em direito penal 

é sempre da acusação que sofre os efeitos negativos de sua incapacidade de afastar as 

dúvidas razoáveis, cabendo, segundo o artigo 386, I e II do CPP, a absolvição do 

acusado. 

Cabe ao acusado, via de regra, na maior parte dos processos penais, segundo o artigo 

396-A, "argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas”. Nos 

procedimento de Juizado Especial Criminal (em que a grande maioria dos delitos 

informáticos está inserido), segundo o artigo 30 da Lei n. 9099/95, "a contestação conterá 

toda matéria de defesa”. 

Os elementos levados à investigação ou a julgamento, podem e serão objeto de debate 

pelas partes e avaliação pelas autoridades, conforme apontado. Porém, para que haja 

ônus e debate, os elementos devem poder ter sua validade questionada antes mesmo de 

instalado o contraditório material.  

O conceito de presunção de veracidade iuris tantum - ou presunção iuris tantum de 

veracidade - leva ao operador do direito o ideia de que o conteúdo daquele elemento 

(investigativo ou probatório) pode ser questionado no que tange à sua capacidade de 

demonstrar um fato. Assim, em tese estes elementos seriam aqueles potencialmente 

sujeito a debate ao longo de uma instrução. 

Em contraposição, a doutrina apresenta o conceito de veracidade iuris et de iure como 

sendo aquela que goza de presunção absoluta, no sentido de que sua capacidade de 

demonstrar um fato é irrefutável ou não admite prova em contrário. Normalmente, tais 

casos são previstos em lei e, teoricamente, tais casos não estariam propensos a debates. 
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O elemento informático como busílis 

A informática trouxe um novo espectro a ser observado por todas as partes envolvidas, 

tanto no que tange àquilo trazido ao inquérito policial quanto àquilo levado ao processo 

criminal no formato informático, independentemente de se tratar de acusação ou defesa, 

investigado ou investigador: o fim da presunção iuris et de iure como a entendíamos dos 

bancos acadêmicos e sua necessária transformação perante a realidade digital. 

Isto não necessariamente significa que tudo o que é colocado em um procedimento é 

questionável, mas sim significa que a ideia de presunção absoluta sofreu um enorme 

abalo dogmático. A mera inserção documental informática sem atendimento a regras de 

autenticidade e integridade mostra-se, hoje, insuficiente. 

Além disso, a(s) pessoa(s) a quem o elemento informático é dirigido (juiz-a, delegado-a, 

promotor-a, procurador-a) nem sempre tem(têm) habilidade, capacidade, conhecimento 

ou até mesmo métodos para compreender a potencial manipulabilidade do elemento 

informático, de modo que, não raro, acata-se a prova/indício sem a devida cautela. 

A atenção a tal detalhe prático é o o ponto mais importante deste trabalho: é preciso 

instaurar-se um novo paradigma de precaução. 

Desse modo, seria possível dizer que o princípio da manipulação seria aquele a partir do 

qual se deve sempre considerar que os elementos informáticos admitem modificações de 

ordem ideológica ou formal, de modo a comprometer a veracidade direta ou indireta de 

seu conteúdo; sendo assim, é necessário que se sigam protocolos de verificação de 

integridade e autenticidade dos elementos informáticos para que se possa considerá-los 

(juridicamente falando) como capazes de demonstrar um fato. 

O meio informático tem o condão de gerar dúvida presumida no que se refere ao seu 

conteúdo, mas também de gerar dúvidas no que se refere à sua forma. E isso se dá 

porque o meio informático permite a manipulabilidade ideológica e formal de seus 

documentos.  
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A manipulação ideológica é a modificação indevida do conteúdo representado em um  

elemento informático verdadeiro. Já a manipulação formal, seria a manipulação do próprio 

elemento que pode ou não conter elemento ideologicamente verdadeiro. 

A título de exemplo, no primeiro caso estaria uma situação em que alguém acessa 

indevidamente um dispositivo informático ou sistema alheio e o utiliza para enviar uma 

mensagem como se fosse um usuário. O receptor da mensagem receberá uma 

mensagem formalmente verdadeira do remetente, porém o conteúdo ali contido poderá 

não representar um fato real.  

No mesmo sentido, estaria a situação em que um dispositivo informático sobre uma 

intrusão e o delinquente se faz passar pelo usuário verdadeiro do dispositivo informático, 

usurpando do IP de acesso à rede e cometendo um delito. Formalmente, o indício de 

autoria apontaria para o máquina do usuário, porém ideologicamente o ataque ocorreu 

através do dispositivo mas, em verdade, com outro autor(a). 

Já no segundo caso estariam as contrafações de elementos informáticos propriamente 

ditos, em que o delinquente falsifica a própria existência de um arquivo, registro, log ou 

mídia que pode representar uma situação total e originalmente falsa (criação de elemento 

falso contendo fato falso) ou mesmo uma situação verdadeira, mas que não possui 

elemento probatório potencial (legitimação de fato verdadeiro através de elemento falso) e 

passa a ter. 

Identificadas tais possibilidades, o pressuposto de qualquer prova ou indício 

indevidamente inseridos em um contexto procedimental deve ser, necessariamente, a 

aplicação do princípio da relativização dos elementos informáticos e o pressuposto de 

manipulabilidade deve ser imediatamente considerado até que as hipóteses de 

manipulação sejam afastadas. 

E não há que se falar, no que tange ao Direito Penal, em hipóteses de presunção apenas 

quando a parte contrária levanta um incidente de falsidade.  

A uma porque pode se tratar, em verdade e a princípio, de incidente de autenticidade do 

elemento informático e não de veracidade, sem previsão adequada na lei processual.  
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A duas porque em situações penais em que o elemento poderá mesmo que 

tangencialmente prejudicar o réu, deve vigorar o princípio do favor rei e, pois, o 

magistrado tem a obrigação de valorar tais elementos baseado em tal princípio e, se for 

preciso, invocar de ofício tal incidente. 

Tendo isso em mente, observemos alguns elementos coligidos e juntados em processos 

ou procedimentos que precisam ser adequadamente analisados e devem ser submetidos 

à reflexões. 

 (a) Conversas de comunicadores instantâneos - existem três hipóteses:  

  (i) A conversa pode verdadeira em seu conteúdo e verdadeira em sua forma: 

o elemento pode ser considerado para fins investigativos e processuais. Mas como ter a 

certeza de tais verdades? Apenas a partir de uma análise detida dos elementos. 

  (ii) A conversa traz conteúdo verdadeiro, porém sua forma é falsa: é o caso 

em que alguém se utiliza de um programa específico ou uma técnica específica  para 13

fabricar um elemento informático que lhe convém.: o elemento deve passar por um 

incidente de falsidade/autenticidade; caso não passe por tal incidente, não pode ser 

considerado para fins investigativos e processuais. 

  (iii) A conversa traz conteúdo falso, porém sua forma é verdadeira: é o caso 

em que o dispositivo emissor de mensagens foi utilizado por alguém não autorizado, ou o 

dispositivo sofreu uma invasão e foi utilizado subrepticiamente sem conhecimento do 

usuário ou, ainda, o dispositivo foi contaminado e foi programado para enviar mensagens 

que convém a alguém mal intencionado: o elemento deve passar por um incidente de  

falsidade/autenticidade; caso não passe por tal incidente, não pode ser considerado para 

fins investigativos e processuais. 

 A técnica mais utilizada é a compra de dois aparelhos, instalação de um comunicador instantâneo em 13

ambos e criação de perfis que fingem ser dos usuários sobre os quais se quer construir a prova. Inicia-se, 
em seguida, uma conversa controlada em que um terceiro, sob domínio de ambos aparelhos, troca 
mensagens entre usuário falso A e usuário falso B para, então, construir uma situação que lhe seja 
vantajosa. Em seguida, notariza ou autentica a conversa aparentemente verdadeira e insere em um 
procedimento.  
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 (b) Vídeos/ Fotografias/ Áudios - é cediço que existem possibilidades de se efetuar 

montagens simples ou até mesmo deep fakes . Nesse sentido, tais elementos devem ser 14

verificados para se garantir não ter havido manipulação de seu conteúdo. A não 

verificação impede a autoridade de considerá-lo como elemento basilar fundamental. 

 (c) Emails:  além de serem facilmente manipuláveis dentro de seu próprio corpo, as 

mesmas técnicas de falsificação formal a partir de criação de endereços/contas novas 

permite grande liberdade em construção em falsidade ideológica.  

 Também, recentemente surgiu nova ferramenta na plataforma Google que permite 

a criação de álibi informático e que antes estava restrita a pessoas com expertise 

informático maior. É o envio programado de mensagem ou “schedule send”. O usuário 

pode programar no botão de envio da mensagem o dia e a hora em que quer que ela seja 

enviada. Isso, por si só, serviria de método informático para se tentar ludibriar juizos e 

autoridades no sentido de informar que no dia e horário em que um delito ocorreu, o 

cidadão X estava, em verdade, diante de seu computador e não na cena do delito.  

 Destarte, é preciso identificar não apenas o email mas seu cabeçalho que identifica 

com exatidão todos os elementos do email acerca de hora de envio, ter ou não sido 

programado, qual IP das máquinas envolvidas e assim por diante, sob pena de não poder 

ser utilizado adequadamente em procedimentos e processos.   

 (d) Elemento Informático Notarizado: apesar de haver previsão expressa no Código  

de Processo Civil de que a notarização atesta a existência e o conteúdo do elemento 

informático, mais especificamente em seu artigo 384, há o elemento humano nessa 

cadeia que pode colocar todo o procedimento formal e a lógica de presunção a perder. 

Diz o artigo que  

Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser 

atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante 

ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por 

imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da 

ata notarial. 

 Consiste em uma técnica para, com ferramentas de inteligência artificial somada a machine learning  14

treinar uma Rede Neural a mapear o rosto de uma pessoa no corpo de outra, frame por frame. 
�16



Contudo, o procedimento de notarização implica em o profissional (tabelião) 

conhecer adequadamente a tecnologia e a manibulabilidade e, assim, não ser ludibriado 

pela parte notariante/interessada.  

Explicamos em exemplos: se o profissional notariante for induzido a identificar uma 

tela de comunicador instantâneo e certificar sua veracidade sem identificar previamente 

se o caminho para chegar até tal tela é idôneo, poderá autenticar tela falsa feita por 

aplicativos especializados em contrafação. Se o profissional notariante não tiver a atenção 

de identificar o número de celular das partes que trocaram mensagens, poderá estar 

notarizando conversa falsamente produzida pelo uso de dois celulares inidôneos. Se o 

profissional notariante for induzido a clicar em um redirecionador de link, poderá acessar 

página modificada conforme conveniência da parte e notarizar como verdadeira uma 

página falsa. Enfim, os exemplos são muitos. 

Destarte, nem mesmo a ata notarial está livre de certificar erradamente um 

elemento informático, sendo totalmente cabível suscitar-se dúvidas e demonstrar erro no 

método de autenticação até mesmo do serviço prestado por um tabelião, que não pode 

assumir presunção absoluta de modo algum. 

Conclusões 

A informatização do meios de vida e a criação imaterial de elementos tornou mais 

fácil a vida. Tornou os métodos e os negócios mais velozes e mais amplos, criou novos 

valores e tornou-se o método padrão de registros. A desmaterialização do processo 

judicial de papel e a informatização de documentos e indícios seguiu a mesma linha.  

Contudo os métodos informáticos de geração de elementos juridicamente 

relevantes também trouxeram um lado de questionamento possível dada a também 

ampliação dos mecanismos de manipulação e modificação desses mesmos elementos.  

É da natureza humana raciocinar formas de controle e contorno de mecanismos 

existentes. Junto com o  IP e o sinal GPS surgem os IP scramblers e os GPS scramblers.  

Junto com o radar, surgem o detector de radar, o alerta de radar de apps de mapas e a 

adulteração de placas. Junto com o email surge o scam (estelionato virtual que não raro 

utiliza engenhosidade social via emails). Junto com o comunicador instantâneo surge o 
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falsificador de conversas, a ferramenta para apagar mensagens no dispositivo alheio e 

assim sucessivamente.  

Desse modo, é importantíssimo que todo o elemento informático levado a um 

procedimento parta do pressuposto da existência de métodos de manipulação e 

adulteração para que possam ser considerados idôneos. 

Há dois métodos possíveis para que se consiga obter maior credibilidade nos 

elementos informáticos coligidos nos autos: (i) a primeiro é a adoção de regras de 

compliance digital ou regras de direito administrativo informático obrigatórias que, 

descumpridas, poderiam gerar prejuízo para a parte desobediente; e (ii) o segundo é o 

uso de perícia informática/ forense para o afastamento de dúvidas acerca da veracidade 

formal e/ou material do elemento.  

No primeiro caso, poder-se-ia estabelecer regras para validação dos elementos 

como, por exemplo a obrigatória juntada do cabeçalho integral do email, o uso de 

ferramenta autenticadora de conversas de comunicadores instantâneos via blockchain, a 

criação e treinamento de tabeliães para adoção de métodos estritos para a notarização de 

telas e links, a juntada do código fonte da página de internet e assim por diante. 

No segundo caso, o estímulo ao Estado possuir um corpo de peritos capazes de 

afastar as dúvidas de autenticidade através de uso de ferramentas garantidoras de não 

al teração de mídias (Forensical ly, Photo Forensics, Ghiro e simi lares, 

exemplificativamente), através de análises e pareceres acerca da falsificação e/ou 

possibilidade de não veracidade de informações dos elementos juntados e assim 

sucessivamente. 

No processo civil, tais custos até podem ser dirigidos às partes. Mas isso pode ser 

um grande empecilho para o direito penal informático, posto que a maior parte dos delitos 

dessa natureza é considerado de pequeno potencial ofensivo e, portanto, respeita o rito 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais e seus princípios, dentre os quais, os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim, a 

necessidade de periciar-se elementos torna-se incompatível como o rito, e, pois, 

desclassifica-o eventualmente para outro rito ou pode até gerar extinção do feito. 

Também, fora do inquérito e do processo, não se pode jamais considerar 

verdadeira de pronto, exemplificativamente, uma conversa obtida legal ou ilegalmente 
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entre juiz e promotor de uma operação famosa da justiça brasileira sem primeiramente 

certificar-se de que não houve manipulação de tais elementos. Não se pode considerar 

verdadeiro um vídeo vazado entre jogador de futebol e modelo se tal vídeo não for 

adequadamente periciado e comparado com o original para se verificar a autenticidade e 

a não contrafação. Ou seja, há uma relação direta entre possíveis Fake News e o 

Princípio da Manipulabilidade. 

No mais, ainda que o processo penal corra em rito de cognição mais ampla, o que 

é certo é que não se poderá admitir especialmente condenações de acusados baseadas 

em elementos informáticos que não tenham sido devidamente analisados a ponto de 

afastar-se as dúvidas razoáveis de autoria e, especialmente, no que tange à 

materialidade, afasta-se as dúvidas na composição formal e ideológica de tais elementos, 

sob pena de se violar as basilares regras constitucionais de culpabilidade e garantismo. A 

não execução de procedimentos afastadores das presumidas dúvidas existentes pelos 

meios informáticos deverá, pois e sempre, ensejar a absolvição do acusado. 
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