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Não há dúvidas sobre o direito do cidadão ao sigilo da comunicação porque há uma 
regulamentação específica sobre essa matéria no âmbito jurídico, além desse direito ser 
assegurado pela Constituição Federal de 1988. Com a chegada dos emails, entretanto, a questão 
acerca do sigilo de transmissão de dados, principalmente no caso do correio eletrônico, perduram 
várias discussões. 
 
Destaco apenas o caso dos prestadores de serviços de internet, pagos ou gratuitos, que geram os 
endereços eletrônicos (emails) aos usuários e, em algumas ocasiões, são solicitados por 
autoridades governamentais a prestar informações sobre as mensagens enviadas ou recebidas via 
internet. 
 
O tema é controvertido face às inúmeras divergências na interpretação da parte final do inciso 
XII, do artigo 5º da Constituição Federal, bem como na caracterização ou não do serviço de 
correio eletrônico como inerente às comunicações. No mínimo, três teorias já foram desenvolvidas 
em relação á violabilidade de dados:  
 
(a) inviolabilidade incondicional do sigilo de dados, segundo a qual o sigilo das comunicações 
telefônicas, e somente destas, é violável para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal;  
 
(b) violabilidade do sigilo de dados mediante autorização judicial, segundo a qual o sigilo pode ser 
violado, desde que atendidos os requisitos legais para tanto, especialmente a autorização judicial;   
 
(c) violabilidade do sigilo de dados mediante autorização policial. 
 
Doutrinas 
Muito embora a primeira destas correntes doutrinárias possa dispor de argumentos jurídicos de 
sustentação, parece-nos fadada ao insucesso. O motivo é simples: a tendência evolutiva nesta 
área é de que a comunicação telefônica e a transmissão de dados estejam tão intimamente 
ligadas, podendo até mesmo se fundirem num único serviço. Exemplo disso é o serviço de voz 
sobre IP, que já é oferecido por cerca de 15 empresas no Brasil. 
 
Mais flexível que a corrente acima mencionada, afigura-se o entendimento segundo o qual, além 
das comunicações telefônicas, o sigilo de dados também é violável, nas hipóteses de solicitação 
judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Embora esta pareça ser a 
interpretação legislativa mais plausível, também neste caso exist em questões polêmicas sendo 
discutidas, como a segregação entre o sigilo da comunicação em si (conteúdo) e o fornecimento 
de dados cadastrais.  
 
Alguns juristas consideram essas informações de natureza jurídica distinta, não sendo, estes 
últimos, objeto da proteção constitucional. Nesta seara, corroboramos com os mais recentes 
entendimentos jurisprudenciais segundo os quais no conceito de "dados" estão abrangidos tanto o 
"conteúdo" das mensagens trafegadas pela Internet quanto os "dados cadastrais" daqueles que 
utilizam os serviços de correio eletrônico. 
 
Pendem, ainda neste caso, discussões acerca das incursões do Poder Judiciário que chega a 
estender o permissivo constitucional de violabilidade para as ações judiciais cíveis, o que ao nosso 
ver constitui uma afronta aos direitos constitucionalmente assegurados aos usuários da Internet. 
 
 
 



Por fim, capitaneando a terceira corrente interpretativa acerca da violabilidade do sigilo de dados, 
há decisão jurisprudencial isolada corroborada por setores do Ministério Público, que defendem a 
desvinculação dos serviços de telecomunicações (submetidos à proteção constitucional do sigilo 
das comunicações) dos serviços prestados pela Internet (que não estariam protegidos pelo manto 
constitucional do sigilo), por se tratarem de serviço de valor adicionado. 
 
Alegam os partidários desta terceira corrente que, uma vez sendo o serviço de correio eletrônico 
dissociado do serviço de telecomunicações que o suporta, não estaria este sob a proteção do 
manto constitucional, sendo passível a violação de seus dados independente de ordem judicial. 
Aliás, trata-se da mesma linha argumentativa daqueles que defendem que os provedores de 
acesso à Internet prestam serviço de valor adicionado e não de telecomunicações, portanto, não 
passível de tributação segundo os critérios do ICMS (imposto estadual), que estaria adstrito ao 
serviço de comunicações.  
 
Em que pesem estas discussões doutrinárias se o serviço de correio eletrônico, como serviço de 
valor adicionado, é ou não espécie do gênero comunicações, assim como a telecomunicação é 
espécie de tal gênero, o fato é que tal serviço permite a transmissão de dados para estabelecer a 
comunicação entre duas pessoas na Internet. Inviável ao nosso ver, portanto, afastar a aplicação 
do preceito constituc ional do sigilo de dados ao serviço do correio eletrônico. 
 
Contra esta terceira corrente, pesa ainda o fato de que o fornecimento das informações cadastrais 
dos usuários de serviço de correio eletrônico e/ou do conteúdo de mensagens sem a devida 
solicitação por competente autoridade judicial, pode colocar a empresa sob risco de possíveis 
ações judiciais de cunho indenizatório, com fundamento na responsabilidade pelos danos 
porventura advindos da quebra do sigilo de dados ou conteúdo das mensagens trocadas por meio 
de correio eletrônico. 
 
Como se vê, diversas são as facetas reveladas pela análise jurídica do sigilo de dados do serviço 
de correio eletrônico, estando a controvérsia acerca desta questão longe de estar sepultada, pois 
qualquer que seja o posicionamento adotado pela empresa, esta deverá se cercar das devidas 
garantias legais para assegurar a sustentação desta posição. 
 
Fonte: WorldTelecom online - acesso em 11/5/2005 
 


