
Apelação Cível n. 2003.005260-7, de Tubarão
Relator: Des. Newton Janke

MEDIDA CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS PARA FINS CIVIS. APREENSÃO DE COMPUTADOR.
PERÍCIA COM A IDENTIFICAÇÃO DOS ENDEREÇOS
ACESSADOS, MENSAGENS REMETIDAS E
RECEPCIONADAS. VIOLAÇÃO AO INC. XII DO ART. 5º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Com a extensão dada pelo parágrafo único do art. 1º, da Lei
9.296/96, pode ser quebrado o sigilo das comunicações em
sistemas de informática e telemática para fins de prova em
investigação criminal e em instrução processual penal, tal como a
Constituição Federal excepcionou em relação às comunicações
telefônicas.

No entanto, essa inviolabilidade não pode ser vulnerada,
sob nenhum pretexto, para viabilizar a produção de provas para
fins civis. Pedido com tal propósito carece de possibilidade
jurídica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2003.005260-7, da Comarca da Tubarão (3ª Vara Cível), em que é apelante Irineu
Argimiro Brodbeck e apelada Moisés Rampi de Azevedo & Cia Ltda. ME:

ACORDAM, em Segunda Câmara de Direito Civil, por
unanimidade, dar provimento ao recurso. Custas legais.

1. Na Comarca de Tubarão, Moisés Rampi de Azevedo & Cia
Ltda. ME ajuizou ação cautelar de produção antecipada de provas Irineu Argemiro
Brodbeck, com pedido liminar de busca e apreensão da unidade central de
processamento (CPU) do microcomputador do requerido para a oportuna realização
de exame pericial, complementada também por perícia na rede telefônica da
residência do requerido, para comprovar a autoria dos fatos e atos descritos na inicial.

Expõe a exordial, em síntese, que a autora é provedora de
acesso à rede mundial de computadores (internet) e que, por volta do dia 17 de julho



de 2.001, passou a sofrer ataques de um hacker ? violador de sistemas e programas
de informática -, cuja intensidade interrompeu os serviços prestados pela empresa.
Esclarece que, mesmo após vários dias de trabalho a fim de solucionar o problema,
não foi possível o restabelecimento dos serviços de forma adequada.

Acrescenta que, no intuito de localizar o responsável pelos
ataques, a autora adotou uma série de procedimentos que culminaram no
ajuizamento de uma ação exibitória (fls. 16/118), na qual exigiu-se da empresa Terra
Networks Brasil S.A. o fornecimento da identidade do usuário, vez que fora detectado
que era ao seu provedor que o hacker estava conectado. Na sequência dos
procedimentos investigatórios restou apurado que a linha telefônica conectada ao
provedor da empresa Terra pertencia ao réu.

Com o deferimento do pedido liminar (fls. 131/132), foi
apreendida a CPU do computador do requerido e realizada vistoria na rede telefônica
instalada na residência do requerido, com resposta aos quesitos específicos
formulados na inicial (fls. 138/140).

Na contestação, o requerido negou ter sido o agente causador
dos supostos danos sofridos pela autora, destacando suas condições de pessoa de
idade avançada, professor aposentado e de escassos conhecimentos na área de
informática.

Assinalou que o único elo que vincula sua linha telefônica aos
fatos está consubstanciado por uma mensagem de correio eletrônico (e-mail) enviada
à autora, o que estaria a evidenciar que o requerido, antes de ser o agente
provocador do dano, seria mais uma vítima do ataque cibernético meramente
alegado, porém não comprovado, pela requerente.

Por fim, argüiu a invalidade do procedimento probatório por
entender inconstitucional a quebra do sigilo de suas comunicações, reclamando ainda
da violação ao princípio do contraditório em virtude de não lhe ter sido assegurado o
direito de acompanhar a perícia.

Ultimada a produção da prova pericial (fls. 185/294), sobreveio a
sentença de homologação do procedimento (fl. 308).

Rejeitados liminarmente os embargos declaratórios opostos pelo
suplicado (fl. 320), este aviou recurso de apelação no qual irroga nulidade ao
mandado de apreensão, vistoria, citação e intimação (fl. 133), expedido para a
execução da medida liminar, por vulneração ao princípio do contraditório.

Por outro vértice, reclama o reconhecimento da nulidade das
intimações de fls. 183 e 301 dos autos, que olvidaram pedido expresso, externado em
diversos requerimentos anteriores, para que a comunicação dos atos processuais
fosse realizada na pessoa do advogado Olavo Rigon Filho.

Sob outro enfoque processual, defende a cessação da eficácia da
medida cautelar ante a ausência da propositura da ação principal, na forma do art.
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808, inc. I, do Código de Processo Civil.

Ao final, tornou a suscitar a inconstitucionalidade do
procedimento de quebra do sigilo das comunicações telefônicas.

Em contra-razões, a apelada rebateu as razões recursais,
rogando pelo desprovimento do apelo (fls. 341/348).

É o relatório.

2. A empresa-autora ajuizou medida cautelar de produção
antecipada de provas a fim de obter a apreensão da Unidade Central de
Processamento (CPU) do microcomputador do réu, ora apelante, para, mais adiante,
realizar um exame pericial no referido equipamento e na rede telefônica de sua
residência, sob a alegação de que seria ele o autor ou o responsável por uma invasão
nos programas e sistemas de informática da requerente, que teriam comprometido
severamente os serviços de internet que ela proporciona a seus clientes.

Já sumariada a irresignação recursal, cumpre, em primeiro lugar,
arredar a argüição do apelante de desrespeito ao contraditório, sob o argumento de
que as medidas de busca e apreensão e de vistoria determinadas pelo Juízo a quo
não poderiam ter sido executadas sem o acompanhamento pessoal do requerido e
sem que lhe fosse oportunizado indicar assistente técnico e apresentar quesitos.

A regra geral é que os atos processuais se desenvolvam sob o
signo e o crivo do contraditório. Como toda regra, ela hospeda exceções e assim se
dá naquelas situações em que, para que não se frustre a execução ou a eficácia do
provimento judicial almejado, é necessário subtraí-lo do conhecimento prévio da parte
contrária.

É o que ensina o renomado Humberto Theodoro Júnior, ao
lembrar que "muitas vezes, porém, a audiência da parte contrária levaria a frustrar a
finalidade da própria tutela preventiva, pois daria ensejo ao litigante de má-fé
justamente acelerar a realização do ato temido em detrimento dos interesses em
risco" ('Processo Cautelar', 23ª ed., São Paulo: Universitária de Direito, 2006, p. 140).

Na hipótese dos autos, se ao apelante fosse dado conhecer o
objetivo da medida liminar, ele teria confortáveis condições para adotar providências
tendentes a frustrar a produção da prova, tais como dar sumiço ao computador,
apagar e/ou alterar registros de arquivos .

E, no tocante, à vistoria liminar na rede telefônica na residência
do recorrente, ela não trouxe qualquer informação que tenha sido impugnada como
inverídica ou que lhe fosse prejudicial.

Também não procede a objeção de que o procedimento perdeu
a validade em virtude da requerente não ter proposto a ação principal, anunciada na
inicial, nos trinta dias seguintes à efetivação da medida cautelar.

Note-se que, na espécie, admitindo-se que fosse aplicável o
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disposto no art. 808, I, do CPC, tal prazo haveria de ser contado do trânsito em
julgado da sentença homologatória, pois que, aqui, a busca e apreensão do
equipamento de informática não se constituiu no escopo central e último da ação, mas
mera providência instrumental para propiciar a realização da prova pretendida pela
parte e, eventualmente, lastrear a propositura de futura ação indenizatória.

Constitui palmar equívoco entender que uma medida preparatória
deva revestir-se sempre de cautelaridade de modo a reclamar o fumus boni iuris e o
periculum in mora ou ainda a exigir a propositura de uma ação principal.

A medida cautelar pode ser preparatória ou simplesmente
preventiva. Os exemplos clássicos são a medida cautelar de exibição e a produção
antecipada de provas prevista no art. 846, do Código de Processo Civil. Nestes casos,
despiciendo verificar se há "fumaça de bom direito" ou "perigo na demora"; o que
cumpre identificar é se o autor necessita da prova para servir de instrumento à
propositura de outra ação, ação esta que poderá até não ser proposta. De fato, a
partir da prova apurada nestas medidas, o autor poderá concluir que não possui
substrato fático e jurídico para embasar a ação onde, efetivamente, iria reclamar o
seu direito material.

É o que se passa, precisamente, no caso em exame, onde a
autora, à base da perícia realizada no equipamento de propriedade do autor, poderá
concluir que não existem quaisquer elementos para a propositura de uma ação
indenizatória.

Em outras palavras, o que se busca é uma cautela meramente
assecuratória ou instrumentalizadora de prova que, obtida, não tem nenhum cunho
restritivo de direito ou de constrição de bens.

É indisputável, portanto, que, na espécie, o pedido formulado na
cautelar não busca antecipar o direito perseguido na ação principal (hipótese em que
haveria de ser veiculado sob a roupagem de tutela antecipatória), mas sim amparar a
ação principal como substrato probatório.

Galeno Lacerda ensina que "a finalidade do processo cautelar
consiste em obter segurança que torne útil e possível a prestação jurisdicional de
conhecimento ou de execução. Nesta perspectiva, três necessidades podem surgir: a
de garantir-se a prova, a de assegurar-se a execução quanto aos bens e a de
outorgar-se desde logo a antecipação provisória e necessária" ('Comentários ao
Código de Processo Civil', vol. VIII, tomo I, Forense: Rio de Janeiro, 1998, p. 11-12).

Repita-se, novamente, que, na hipótese, o objetivo da cautelar é
exclusivamente de assegurar a prova.

Ainda que se devesse acolher a preliminar de nulidade do
processo em virtude de terem sigo ignorados os seguidos requerimentos realizados
desde a apresentação da contestação (fl. 157) para que todas as intimações tivessem
como destinatário o ilustre advogado, Olavo Rigon Filho, esta objeção deve ser
contornada, porquanto, no mérito recursal propriamente dito, impõe-se acolher a

Gabinete Des. Newton Janke



irresignação do apelante.

Tem razão o recorrente em reclamar e sustentar que a apreensão
do computador e a subsequente devassa dos seus registros atentou, fundo e forte,
com a garantia inscrita no inc. XII do art. 5º, da Constituição Federal.

Como se percebe dos documentos anexados ao laudo pericial (
fls. 188 usque 294), o procedimento revelou os sites ou endereços acessados, bem
como o teor dos e-mails ou mensagens expedidas e recepcionadas pelo apelante, ao
longo de vários dias e meses.

A Constituição Federal garantiu a inviolabilidade do sigilo de
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, somente abrindo singular exceção para esta última, "para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5º, inc. XII, CF).

Note-se e demarque-se que, na espécie, o propósito da
autora-apelada foi amealhar prova para respaldar uma virtual ação civil, tanto que
endereçou a sua pretensão ao Juízo cível.

O pedido, com este propósito, era juridicamente impossível e,
assim, ao invés de lhe ser dado curso, deveria ter liminarmente abortado com a
extinção do processo.

A Lei 9.296/96, editada para regulamentar a parte final do
preceptivo constitucional antes aludido, após referir-se, no caput do art. 1º, à
interceptação das comunicações telefônicas para prova no âmbito criminal, agregou,
no parágrafo único, que "o disposto nesta Lei aplica-se à interpretação do fluxo de
comunicações em sistemas de informática e telemática", disposição cuja
constitucionalidade foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal (ADIN nº 1.488-9),
após dividir doutrinadores de grande nomeada.

Resulta, então, que, por conta disso, o sigilo de sistemas de
informática e telemática somente pode ser quebrado para fins penais; sua quebra
para outros fins torna a prova ilícita, ainda que, como aqui, tenha sido produzida sob
licença judicial.

O professor Tércio Ferraz Jr., em trabalho sobre o tema, externa
elucidativos comentários sobre o exato alcance da inviolabilidade do sigilo de dados:

"Feita, pois, a distinção entre a faculdade de manter sigilo e a
liberdade de omitir informações, este objeto correlato ao da privacidade, e entendido
que aquela não é uma faculdade absoluta pois compõe, com diferentes objetos,
diferentes direitos subjetivos, exigindo do intérprete o devido temperamento, cumpre
agora, na análise do texto constitucional, esclarecer, com referência ao art. 5º, XII, o
que significam os dados protegidos pelo sigilo e em que condições e limites ocorre
esta proteção.

Em primeiro lugar, a expressão 'dados' manifesta uma certa
impropriedade (Celso Bastos/Ives Gandra; 1989:73). Os citados autores reconhecem
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que por 'dados' não se entende o objeto da comunicação, mas uma modalidade
tecnológica de comunicação. Clara, nesse sentido, a observação de Manoel
Gonçalves Ferreira Filho (1990:38) - "Sigilo de dados. O direito anterior não fazia
referência a essa hipótese. Ela veio a ser prevista, sem dúvida, em decorrência do
desenvolvimento da informática. Os dados aqui são os dados informáticos (v. Incs.
XIV e LXXII)". A interpretação faz sentido. O sigilo, no inciso XII do art. 5º, está
referido à comunicação, no interesse da privacidade. Isto é feito, no texto, em dois
blocos: a Constituição fala em sigilo "da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Note-se, para a
caracterização dos blocos, que a conjunção e uma correspondência com telegrafia,
segue-se uma vírgula e depois, a conjunção de dados com comunicações telefônicas.
Há uma simetria dos dois blocos. Obviamente o que se regula é comunicação por
correspondência e telegrafia, comunicação de dados e telefônica. O que fere a
liberdade de omitir pensamento é, pois, entrar na comunicação alheia, fazendo com
que o que devia ficar entre sujeitos que se comunicam privadamente passe
ilegitimamente ao domínio de um terceiro. Se alguém elabora para si um cadastro
sobre certas pessoas, com informações marcadas por avaliações negativas, e o torna
público, poderá estar cometendo difamação, mas não quebra de sigilo de dados. Se
estes dados, armazenados eletronicamente, são transmitidos, privadamente, a um
parceiro em relações mercadológicas, para defesa do mercado, também não está
havendo quebra de sigilo. Mas, se alguém entra nesta transmissão como um
terceiro que nada tem a ver com a relação comunicativa, ou por ato próprio ou porque
uma das partes lhe cede o acesso indevidamente, estará violado o sigilo de dados.

A distinção é decisiva: o objeto protegido no direito à
inviolabilidade do sigilo não são os dados em si, mas a sua comunicação restringida
(liberdade de negação). A troca de informações (comunicação) privativa é que não
pode ser violada por sujeito estranho à comunicação. Doutro modo, se alguém, não
por razões profissionais, ficasse sabendo legitimamente de dados incriminadores
relativo a uma pessoa, ficaria impedido de cumprir o seu dever de denunci-lo!" ('Sigilo
de Dados: o Direito à Privacidade e Os Limites à Função Fiscalizadora do Estado',
Cadernos de Dir. Constitucional e Ciência Polícia, RT. 1/77-82).

O Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o Recurso de Revista
613/2000 (DJU, 10/06/2005), ocupou-se de interessante caso em que se discutia se o
empregador podia ou não inteirar-se das mensagens veiculadas pelo e-mail
corporativo utilizado pelo empregado.

Em dado ponto do seu voto, o Ministro João Oreste Dalcin expôs
consideração que, resguardadas as especificidades próprias de cada caso, é
oportuna para a hipótese em exame:

"No caso de e-mail particular ou pessoal do empregado ? em
provedor próprio deste, ainda que acessado louvando-se do terminal de computador
do empregador ? ninguém pode exercer controle algum do conteúdo das mensagens
porquanto a Constituição Federal assegura a todo cidadão não apenas o direito à
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privacidade e à intimidade, como também o sigilo de correspondência, o que alcança
qualquer forma de comunicação, ainda que virtual. É, portanto, inviolável e sagrada a
comunicação de dados em e-mail particular.

Outra situação, a meu juízo, bem diversa, é aquela do chamado
e-mail corporativo, em que o empregado utiliza-se de computador da empresa, de
provedor da empresa e do próprio endereço eletrônico que lhe foi disponibilizado pela
empresa para a utilização estritamente em serviço. Ilustrativamente, poder-se-ia
afirmar que o e-mail corporativo é como se fosse uma correspondência em papel
timbrado da empresa" (sublinhei).

Dir-se-á que, a se entender impossível a quebra do sigilo para
fins civis, o ofendido não disporá de provas para responsabilizar o ofensor e, assim,
este ficará civilmente impune. Sem dúvida, poderá ser assim. Mas, é o preço que se
há de pagar para preservar direitos e garantias de incomensurável valia.

Com efeito, se se liberar as entranhas do computador para
produzir prova civil, a intimidade e a privacidade das pessoas estará liquidada. Como
exercício especulativo, imagine-se como isso seria utilizado no delicado campo do
Direito de Família.

Em suma e em arremate, o recurso do réu deve ser provido para,
reconhecida a inconstitucionalidade da pretensão, julgar extinto o processo pela
impossibilidade jurídica do pedido (art. 267, inc. VI), devendo o apelado arcar com as
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, com base no § 4º do art. 20,
do CPC, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Nos termos do voto do relator, decidiu a Câmara, dar
provimento ao recurso.

Presidiu o julgamento, realizado em 24/04/2008, o Exmo.
Desembargador Mazoni Ferreira, com voto, e dele participou o Exmo. Desembargador
Substituto, Jaime Luiz Carlos Vicari.

Florianópolis, 30 de setembro de 2008.

Newton Janke
RELATOR
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