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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 
2022284-75.2017.8.26.0000, da Comarca de Apiaí, em que é paciente ALOIZIO 
FIGUEIREDO FERREIRA, Impetrantes RODRIGO DE BITTENCOURT 
MUDROVITSCH, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO, GEORGE ANDRADE 
ALVES, IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO e HADERLANN CHAVES 
CARDOSO.

ACORDAM , em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a presente ordem para, convalidada a 
liminar, determinar a inexigibilidade, especificamente em face do paciente Aloizio 
Figueiredo Ferreira, do cumprimento da decisão proferida pelo Juízo de Apiaí em 1º de 
fevereiro de 2017, nos autos de seu Procedimento 01/2017 então formulado sob 
requerimento do Delegado de Polícia daquela Comarca, determinando-se ainda que, com 
cópia da peça inicial, de fls. 32 a 35, da decisão liminar e deste Acórdão, oficie-se, com 
homenagens, para conhecimento, à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. 
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX 
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E FRANCISCO 
ORLANDO.

São Paulo, 24 de abril de 2017

SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Habeas corpus nº 2022284-75.2017.8.26.0000
Comarca de Apiaí  1ª Vara Criminal (Autos nº 01/2017)
Impetrantes: Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, George Andrade Alves, Felipe Fernandes 
de Carvalho, Ivan Candido da Silva de Franco e Haderlann Chaves Cardoso 
Paciente: Aloizio Figueiredo Ferreira
Voto nº 4878

Habeas corpus preventivo. Sigilo telefônico. Senhas de acesso. 
Autor idade policial. Investigação cr iminal. É absolutamente 
ilegal a liberação genérica a autoridades policiais de senhas de 
acesso a dados cadastrais, históricos de ligações e registros de 
localização de aparelhos telefônicos, sob pena de violação à 
intimidade, vida privada e imagem das pessoas, bem como à ideia 
de sigilo das comunicações telefônicas dos jurisdicionados, 
cabendo essas informações serem postuladas à vista de sua 
necessidade específica e quando concretamente reclamada pelas 
circunstâncias específicas da investigação criminal.

Vistos. 

Trata-se de impetração de habeas corpus preventivo, com 

reclamo de liminar, em favor do paciente Aloizio Figueiredo Ferreira, 

contra ato proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca 

de Apiaí.

Sustentam os impetrantes que o paciente é gerente da área de 

quebra de sigilo da filial da empresa Oi S.A e nos autos do processo 

nº 01/2017 foi proferida a seguinte decisão: 

“7) Destarte, defiro o requerimento contido no ofício de fls., a fim de autorizar as 

operadoras de telefonia (TELEFONICA VIVO AS, TIM CELULARES AS, OI MÓVEL AS, NEXTEL 

TEELCOMUNICAÇÕES LTDA E CLARO AS) a conceder aso Delegado de Polícia (...) senhas que 

lhe derem acesso a dados cadastrais, históricos de chamadas realizadas e recebidas e 
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localizações de Erb´s, das linhas telefônicas e IMEI´S envolvidos em crime sob investigação pela 

prejacente autoridade policial, em caráter pessoal, reservado e intransferível.

8) Tal autorização terá validade de 120 (cento e vinte) dias, porém, a Autoridade Policial 

deverá informar por relatório, ao final do prazo supramencionado, todos os usos que fez das 

aludidas senhas, sob pena de cassação desta autorização e/ou não prorrogação da concessão de 

“senhas”. [...]”

Alegam que referida decisão se revestiu de conteúdo é 

absolutamente genérico, eis que não mencionara os indivíduos alvos 

da medida, concedendo à Autoridade Policial poder de consulta 

ilimitado, bem como estabelecera extenso prazo de 120 (cento e 

vinte) dias para validade dessa medida, razão pela qual, não fora 

cumprida integralmente pelo ora paciente. 

Frisam os impetrantes que, conquanto a decisão impugnada 

tenha mencionado que as senhas poderão ser utilizadas para acesso 

a informações de indivíduos envolvidos em crimes, a ausência de 

especificação de alvos determinados permitirá que a Autoridade 

Policial obtenha acesso irrestrito às informações de todas as 

chamadas (efetuadas e recebidas) de todo e qualquer pessoa  

investigada ou não, que tenha foro por prerrogativa de função ou não 

 que tenha utilizado as antenas da empresa de telefonia Oi S.A. 

Aduzem que a ordem expedida ao ora paciente é genérica e 

viola a privacidade e intimidade dos usuários de telefonia móvel 

assegurado no inciso X, do artigo 5º da Constituição Federal, eis que 

não houve a devida fundamentação, nem a mínima delimitação de 

maneira individualizada dos destinatários da determinação de quebra. 

Alegam que a manutenção da ordem violará também a proteção às 

informações relacionadas aos serviços de comunicação, violando-se 
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os incisos V e IX, do artigo 3º da Lei nº 9.472/97.

Os impetrantes afirmam ainda que a empresa de telefonia Oi 

S.A. está preparada para fornecer os dados cadastrais de quaisquer 

pessoas que sejam de interesse à investigação. Contudo, a liberação 

desse tipo de informação só ocorre quando há uma individualização 

clara de potenciais alvos ou suspeitos, não se admitindo uma 

autorização genérica ou um acesso irrestrito a informações pessoais 

de toda e qualquer pessoa.  

Por fim, sustentam que o prazo legal para interceptações 

telefônicas é de 15 (quinze) dias, renováveis por igual período, de 

modo que o prazo estipulado pela autoridade tida como coatora para 

acesso aos dados pela investigação policial no sistema da operadora 

Oi é excessivo. Diante disso, os impetrantes reclamam a concessão 

de decisão liminar para suspender imediatamente a decisão ora 

impugnada até o julgamento final desse pedido de habeas corpus. No 

mérito, requerem sejam reconhecidas a inconstitucionalidade e a 

ilegalidade da ordem contida na decisão proferida pela autoridade tida 

como coatora, nos autos do processo nº 01/2017, assim como a 

consequente desnecessidade de cumprimento por parte do paciente, 

sem que, em razão disso, advenha qualquer consequência de 

natureza penal.

Deferida a liminar (fls. 142-145), e prestadas as informações 

pela Autoridade apontada como coatora (fls. 149-150), em parecer 

subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da 

ordem (fls. 165-169).
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É o relatório.

Concede-se a ordem, convalidando-se a liminar deferida.

Curiosamente, apontou o magistrado de Apiaí, em suas 

informações:

Embora genérica a autorização, há absoluto controle de utilização 

das senhas pela autoridade policial, devendo esta, ao fim do prazo 

concedido, enviar relatórios, mencionando todos os usos que fez 

das aludidas senhas, sob pena de cassação desta autorização, e/ou 

prorrogação. Consta ainda da Decisão, que findo o prazo da 

validade da senha de acesso, as operadoras de telefonia também 

deverão encaminhar ao Juízo, os relatórios de todos os usos feitos 

das senhas fornecidas à autoridade policial. Ressalto que tal 

procedimento nada tem a ver com interceptações telefônicas, 

tratando-se apenas de acesso a cadastro e localização do aparelho 

por meio de emissão de sinais das ERB's. Tal procedimento é 

prática replicada do DIPO (Departamento de Inquéritos Policiais e 

Polícia Judiciária) e visa à aceleração das investigações criminais 

(interesse coletivo) com entrega de serviço de segurança pública 

mais efetivo e célere (fls. 149-150).

Com o devido respeito, tratando-se de decisão genérica, pese a 

boa fé com que proferida, e conforme admitido pela própria autoridade 

apontada como coatora, há sim violação dos direitos e garantias 

individuais protegidos pela Constituição Federal. Notadamente, tem-

se por violados os direitos à intimidade, à vida privada e à imagem 

das pessoas, além de ferir a ideia mais ampla de sigilo das 

comunicações telefônicas, bens jurídicos que não podem ser 

expostos sob o pretexto igualmente genérico de que se deve acelerar 
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as investigações criminais. Todos  inclusive o magistrado que 

diversamente autorizou  têm direito de se locomover e ir para 

qualquer lugar, contatando quem bem lhe aprouver, sem que se 

esteja exposto à bisbilhotice alheia, salvo se houver uma razão 

concreta para que se instaure uma investigação criminal contra si. 

Não pode o magistrado, portanto, autorizar meios genéricos de 

investigações contra seus jurisdicionados para que sejam seguidos, 

por seus aparelhos de telefonia celular, onde quer que se encontrem, 

por policiais que sequer teriam que indicar maiores motivos pelos 

quais estão assim investigando.

Havendo uma necessidade concreta de informação, colocada 

por conta de uma investigação criminal, cabe à Autoridade Policial 

representar perante o magistrado para obter aquela informação, 

inclusive esclarecendo as razões que assim levam a proceder.

Ressalte-se, ademais, que o acesso a essas informações 

também daria conhecimento da operação dos aparelhos de telefonia 

celular e das chamadas por eles realizadas, ou seja, indicaria quando, 

com quem, por quanto tempo e de onde esses aparelhos estariam 

sendo acionados em ligações telefônicas. Nesse sentido, a garantia 

do direito à intimidade engloba esses dados que, agora, se autorizou 

sejam violados, literalmente dispondo-se à autoridade policial senhas 
de acesso a dados cadastrais, histórico de chamadas realizadas e 
recebidas e localização de Erb's das linhas telefônicas e IMEI's 
envolvidos em crime sob investigação (item  7 da decisão aqui 

hostilizada). Enfim, a prevalecer a decisão, nenhum cidadão de Apiaí 

teria mais a garantia do sigilo dessas informações referentes a suas 
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ligações telefônicas e ao paradeiro de seu aparelho.

Repare-se que nem mesmo o magistrado que assim autorizou  

e que, aliás, sabidamente exerce a atividade de Juiz Corregedor da 

Polícia Judiciária na Comarca  estaria dali em diante garantido, já 

que suas próprias ligações seriam prontamente conhecidas da 

autoridade policial, à revelia de seu próprio conhecimento, apenas 

vindo a saber  se viesse a saber  que suas ligações telefônicas 

foram detectadas semanas depois. E, pior ainda, bastaria que depois 

se justificasse que o número de telefone celular do magistrado foi 

“indicado” em uma denúncia anônima que “justificou” a “pesquisa”.

Logo, uma vez admitindo invasões não concreta e 

individualmente fundamentadas, de rigor o reconhecimento da 

ilegalidade da ordem contida na decisão proferida pela autoridade tida 

como coatora, nos autos do processo nº 01/2017.

Ademais, devido à gravidade e à séria extensão da medida para 

todos os jurisdicionados de Apiaí, faz-se conveniente que seja ela 

comunicada à Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo quanto às 

demais operadores de telefonia não envolvidas na presente 

impetração.

Diante do exposto, concede-se a presente ordem para, 
convalidada a liminar, determinar a inexigibilidade, especificamente 

em face do paciente Aloizio Figueiredo Ferreira, do cumprimento da 

decisão proferida pelo Juízo de Apiaí em 1º de fevereiro de 2017, nos 

autos de seu Procedimento 01/2017 então formulado sob 

requerimento do Delegado de Polícia daquela Comarca, 
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determinando-se ainda que, com cópia da peça inicial, de fls. 32 a 35, 

da decisão liminar e deste Acórdão, oficie-se, com homenagens, para 

conhecimento, à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São 

Paulo.

Mazina Martins

Relator


