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RESUMO: O presente trabalho intenta fazer uma análise jurídica acerca do uso 
de criptografia forte, a persecução penal e o direito à privacidade, à luz da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Serão abordados como 
objeto do estudo os possíveis impactos da regulação ou proibição do uso de 
tecnologias de segurança criptografada com dupla chave de codificação e 
semelhantes, no uso de aplicações e aplicativos vinculados à rede mundial de 
computadores. A relevância temática nasce de uma mudança na perspectiva e 
interpretação dos aspectos relacionados ao direito constitucional à privacidade, 
art. 5º, X, pelo prisma proposto pelo inciso XII, ambos da Constituição Federal 
de 1988, em contraponto à efetividade buscada na persecução penal por 
agentes públicos. A mudança na forma com que os indivíduos se relacionam, 
com o advento dos meios de comunicação online, cria um novo cenário de 
vulnerabilidade ao resguardo da privacidade. Um direito antes, em termos 
numéricos, pouco violado, agora exposto a uma realidade em que sua violação 
pode ocorrer em massa. A temática é relevante pelo fato de lidar diretamente 
com o aspecto social humano, a prática jurídica e a discussão acadêmica e 
teórica. O trabalho se fundamentará em uma pesquisa doutrinária e 
jurisprudencial acerca do tema, bem como da análise histórica e jurídica de 
casos semelhantes por um prisma mundial. O Caso Whatsapp, ADPF 403/SE e 
ADI 5527/DF, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, guarda 
semelhança com outros casos anteriores relacionados ao uso de criptografia 
forte em países estrangeiros. A análise metodológica se dará através de revisão 
literária com temática fortemente associada à proteção da privacidade, garantida 
constitucionalmente, pelo uso de técnicas de criptografia. Os principais marcos 
teóricos serão a obra de Marcacini, Direito e Informática, o estudo do caso 
relacionado às ações acima mencionadas e o livro Vigilância Líquida, de Zigmunt 
Bauman. A criptografia forte, nos moldes do Caso Whatsapp, dá origem a 
hipótese de que a proteção da privacidade de forma ampla pode estar associada 
à necessidade da mitigação dos poderes exercidos pelos órgãos de persecução 
penal. Isso quando se observa o caso por um prisma utilitarista de razoabilidade, 
proporcionalidade e efetivação da segurança da privacidade, enquanto um 
direito humano, constitucional e da dignidade da pessoa humana. O objetivo é 
promover a instrução técnica básica acerca do assunto como guia para a 
atuação e interpretação do que se discute no Caso Whatsapp, para que se 
efetive uma melhor valoração jurídica acerca do caso. Tudo isso associado à 
efetivação dos direitos tutelados e sensíveis à controvérsia jurídica abordada, 
por um prisma constitucional de valorização dos direitos humanos. Como 
resultado parcial, observa-se a dificuldade, dos magistrados e demais 
operadores do Direito, quando da valoração jurídica acerca das peculiaridades 
fáticas do caso. Onde nitidamente o desconhecimento técnico informático sobre 
o assunto pode culminar em decisões teratológicas. 
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