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Mísseis. Detectores de radiação nuclear. Miras telescópicas. 
Criptografia. O que esses itens têm em comum? Por mais 
distantes que possam parecer, todos constavam na “U.S. 
Munitions List” até 1992. O U.S Munitions List é parte de um 
regulamento vigente nos Estados Unidos, conhecido como ITAR 
(Regulamento do Tráfego Internacional de Armas), que regula 
a exportação e importação de itens bélicos, ao submetê-las a 
licenciamento do Escritório de Controle e Comércio de Armas - 
agência do Departamento de Defesa norte-americano. 

Sim! É isso mesmo que você acabou de ler. A criptografia não 
está apenas no centro de todo o atual imbróglio entre a justiça 
brasileira e o WhatsApp. Trata-se de uma questão de segurança 
de estado que se estende até a segurança da maior potência 
bélica do mundo – os Estados Unidos. 

Nosso objetivo neste whitepaper é falar sobre a criptografia e 
uma série de questões que envolvem desde a segurança da nossa 
pátria até a comunicação que você usa no seu smartphone todos 

UMA QUESTÃO DE SEGURANÇA DE ESTADO

HISTÓRICO ENTRE A JUSTIÇA BRASILEIRA E O WHATSAPP

os dias. Tudo de maneira aprofundada, mas ao mesmo tempo 
com uma linguagem acessível – que todos possam compreender. 

A partir daí, será possível entender de maneira clara todo o caso 
que envolve  a Justiça Brasileira e o WhatsApp. Vamos mergulhar 
profundamente  nas múltiplas facetas  deste assunto. Nosso intuito 
é que este whitepaper sirva como fonte de informação a quem 
estiver interessado em entender as verdadeiras motivações pelas 
quais o WhatsApp se nega a atender os pedidos judiciais, fato que 
tem resultado em sucessivos bloqueios do aplicativo. Buscamos 
também tirar algumas conclusões sobre o tema e, enfim, sugerir 
possíveis caminhos para solucionar a questão.

 
Antes de continuar, colocamos na lista de referências o texto 

sobre a criptografia na U.S Munitions List na parte final deste paper. 
Colocamos apenas três tópicos, para evitar muitas notas de rodapé 
que travam a leitura. Caso, você queria discutir com maior profundidade 
cada trecho ou, simplesmente, tirar alguma dúvida, sinta-se à vontade 
para nos escrever. Será um prazer receber seu feedback e/ou crítica.  

Vamos começar olhando um pouco sobre os fatos recentes 
que envolveram a justça brasileira e o WhatsApp:

• 16 de Dezembro de 2015 - a Justiça Criminal de primeira 
instância em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, 
determinou o bloqueio do WhatsApp em âmbito nacional, 
supostamente, por conta da investigação de uma quadrilha 
de roubo a bancos. No dia seguinte, à tarde, a 11ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça reverteu a decisão. 

• 1º de Março de 2016 - O argentino Diego Dzoran, 
vice-presidente do Facebook na América Latina, foi 
preso preventivamente em São Paulo por conta de 
determinação de um juiz criminal de Lagarto-Sergipe. Na 
ocasião, a investigação em curso era acerca de crime 
organizado e tráfico de drogas.

• 30 de Junho de 2016 - A Justiça Federal de Londrina, 
no Paraná, determinou o bloqueio dos fundos 
disponíveis nas contas bancárias do Facebook, no 

Brasil, que na época representavam um montante de 
R$ 19.5 milhões, por conta de multas aplicadas por 
descumprimento de ordens judiciais, que supostamente 
obrigavam o WhatsApp a entregar conteúdo de 
conversas entre seus usuários sob penas de multas 
diárias por descumprimento.

• 19 de Julho de 2016 - A Justiça Criminal carioca 
determinou novamente o bloqueio do WhatsApp no 
Brasil, por razões muito similares às anteriores. No 
mesmo dia a decisão foi suspensa, desta vez pelo 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

As ordens judiciais obrigaram as operadoras de telefonia a 
aplicar filtros de bloqueio em seus sistemas, impossibilitando 
milhões de pessoas que usam o WhatsApp de se comunicarem. 
A briga judicial se dá contra o Facebook, que é detentor do 
WhatsApp desde fevereiro de 2014, quando desembolsou 22 
bilhões de dólares para a aquisição total da empresa detentora 
do aplicativo. 
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1. CENÁRIO TÍPICO

Comunicações sempre foram essenciais em qualquer força 
armada – seja ela ofensiva ou defensiva. Obter acesso às 
mensagens trocadas pelo inimigo no menor prazo possível é um 
fator estratégico decisivo para qualquer lado de uma batalha. É 
exatamente o que mostra o filme  O Jogo da Imitação (The Imitation 
Game, de 2014, dirigido por Morten Tyldum) que relata a história do 
recrutamento de um matemático brilhante (Alan Turing) pelo serviço 
secreto britânico (MI6) para quebrar a criptografia das comunicações 
entre os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

Ou seja, assim como diversas invenções incrustadas na 
vida dos digitalmente incluídos, a criptografia também nasceu 
das criações de tempos de guerra. Surgiu como uma tática 
de proteção de comunicações, por meio de cifragem de seu 
conteúdo. A origem da palavra vem do grego kryptós, que 
significa “escondido” e gráphein, que significa “escrita”. 

Desde os primórdios da era antes de Cristo, quando a 
criptografia se resumia a uma simples substituição de caracteres 
ou hieróglifos, até hoje em dia com algoritmos complexos, essa 
técnica se apresenta empregada sempre no âmbito defensivo, 
com o intuito de impossibilitar o entendimento da mensagem 
trocada, caso caia nas mãos do adversário.

2. MAS, AFINAL, O QUE É CRIPTOGRAFIA? DEFINIÇÕES  E 
CONTEXTO HISTÓRICO

Ora, mas por que a criptografia constava na U.S. Munitions 
List? Se você teve a curiosidade de ler, no rodapé (no final do 
artigo), o título do texto em que a criptografia é citada, pode 
perceber que ele se intitula: Directorate of Trade Defense 
Controls. “Trade” significa comércio. Através de diversas leis, a 
exportação de tecnologias de criptografia foram rigorosamente 
restritas até 1992. Desta forma, desde os tempos da Segunda 
Guerra Mundial, os Estados Unidos, que acreditavam ter 
sistemas de cifragem de dados mais avançados do que os seus 
eventuais inimigos, buscavam evitar que essas tecnologias de 
defesa caíssem em mãos inimigas. O objetivo americano era ter 
sempre uma vantagem ofensiva, uma vez que, eles poderiam 
acessar as comunicações de seus inimigos e a recíproca não 
seria verdadeira.

À medida que a inclusão digital foi aumentando e a 
grande maioria das comunicações passaram a ser digitais, 
a necessidade de segurança destas comunicações trouxe a 
criptografia para o cotidiano das empresas, principalmente 
depois do lançamento de um padrão de criptografia pelo 
governo americano, no final dos anos 70, chamada de DES - 
Data Encryption Standard - e do posterior advento das chaves 
assimétricas que possibilitaram a criação de infraestruturas 

 Apenas a critério de explicação didática, colocamos o cenário típico ao qual este artigo faz referência.
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de chaves públicas. No Brasil, por exemplo, este novo padrão 
de criptografia deu origem ao ICP Brasil** - uma estrutura 
de certificadores criptográficos que viabiliza a emissão de 
certificados digitais para identificação virtual do cidadão. 
Detalhamos mais o ICP Brasil no segundo (e último) rodapé 
deste paper. 

Hoje, podemos dizer que existe uma verdadeira onda de 
utilização da criptografia por diversos setores da sociedade 
como academia, iniciativa privada, governos, entre outros. 
Trata-se de uma realidade assustadora para as agências de 
defesa de todas as nações. Por exemplo, desde a década de 
90, o governo americano já alertava a população que a adoção 
da criptografia em massa poderia frustrar suas habilidades de 
geração de alertas automáticos sobre atividades que poderiam 
ferir a segurança nacional, como o terrorismo . 

Mas, o que seriam estes “alertas automáticos”? E como 
a criptografia pode virar sinônimo de ameaça à segurança 
nacional? Antes de entrar neste intrigante (e assustador) 
universo, precisamos explicar a diferença fundamental entre 
dois conceitos importantes: Segurança Nacional (“National 
Security”) e a Aplicação da Lei (“Law Enforcement”). 

De maneira geral, Segurança Nacional é uma atribuição 
do estado de garantir a integridade do território, da ordem e da 
paz social. A Aplicação da lei, como o próprio diz, é o sistema 
que garante que a lei de um país seja cumprida, aplicando as 
penas para os crimes cometidos. Via de regra, cada estado 
tem pelo menos essas duas grandes agências. Muita confusão 
existe onde começam as atribuições de uma agência e onde 

terminam as das outras, como por exemplo no atentado de 11 
de Setembro de 2001. Este incidente foi o divisor de águas para 
uma mudança radical em como os EUA encaravam o terrorismo, 
que até então era combatido pelo DoJ (Department of Justice - 
onde entre as agências mais destacadas está o FBI) pois era 
visto como um ato criminoso. Depois do maior atentado em 
solo norte-americano, o terrorismo começou a ser visto como 
ato de guerra e também combatido por todo aparato de defesa 
norte-americano, onde mais destacadamente figuram a NSA – 
National Security Agency e a CIA – Central Intelligence Agency. 
Para este paper, no entanto, o que realmente importa é que o 
foco de uma agência de segurança nacional é preventivo. Ou 
seja, trabalha para prevenir que um incidente ocorra. Já no caso 
de uma agência de aplicação da lei, o foco é reativo: combate 
os crimes que já ocorreram ou que estão em andamento.

Agora, vamos voltar a questão dos “alertas automáticos”. 
No final dos anos 90, a NSA alertou o povo americano que 
o uso em massa da criptografia dificultaria suas ações de 
prevenção de incidentes e consequentemente atentava contra 
a segurança nacional. Por quê? Porque uma das técnicas 
de prevenção aplicadas por muitas agências de segurança 
nacional (tal qual a NSA) é um sistema nacional de SIGINT 
(Signals Intelligence) que consiste no monitoramento, em 
massa, de comunicações primariamente escritas. Neste 
mundo de informações, quando um termo – ou um conjunto de 
“palavras-chave” – é encontrado, o sistema gera um alerta. É 
como se existisse um enorme espião que pode acessar todas 
as mensagens que você troca com todas as pessoas que você 
conhece e que está pronto para identificar se você representa 
(ou não) uma ameaça. 
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Vamos imaginar um cenário simples. Imagine um e-mail enviado de 
uma  pessoa com os termos “ATAQUE AO PALÁCIO DO PLANALTO”. 
Neste cenário hipotético, a agência de segurança nacional 
brasileira (ABIN – Agência Brasileira de Inteligência) recebe um alerta 
automático por intermédio de um de seus analistas de inteligência 
que passaria a trabalhar nesta investigação - desde que haja a 
capacidade de monitoramento destas comunicações em massa. 

Este sistema captura essas informações e busca os termos de 
interesse. Caso este analista julgar que aquele e-mail realmente 
trata de uma ameaça contra a segurança nacional, ele levaria 
esta informação ao órgão defensivo adequado para o tratamento 
e a tomada de providências.

Neste simples e hipotético exemplo acima, caso o 
e-mail capturado estivesse aplicando qualquer técnica de 
criptografia moderna o conjunto de palavras-chave “ATAQUE 
AO PALÁCIO DO PLANALTO” não seria encontrado, porque 
o texto criptografado estaria ininteligível. Numa rápida 
demonstração, com um mero algoritmo de substituição, 
onde vogais e consoantes são substituídas por números, 
podemos imaginar que o texto hipotético do exemplo acima, 
em sua forma criptografada, seria “474QU3 40 P4LÁC10 
D0 PL4N4L70”. Assim, as palavras-chave do sistema de 
monitoramento e o conteúdo do e-mail não seriam iguais e 
o alerta não seria gerado. É como se a criptografia pudesse 
enganar o sistema de monitoramento. 
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“ATAQUE AO PALÁCIO DO PLANALTO”.



Portanto, independentemente de teorias conspiratórias e 
da real motivação da prática de espionagem de comunicações 
por parte dos estados contra seus próprios cidadãos, existe, 
em tese e na prática, uma aplicabilidade no âmbito da 

segurança que é a prevenção a incidentes de segurança 
nacional. Em 1997, Louis Freeh, diretor do FBI, já visualizava 
de maneira visionária a magnitude e a importância da 
questão, quando disse:
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Esse é geralmente o caso. No entanto, existe outro aspecto 
na questão da criptografia, que, se deixado de lado, pode ter 
sérias ramificações nos áreas da segurança pública e segurança 
nacional. Os agentes de aplicação da lei estão unanimemente 
de acordo de que o uso generalizado da criptografia robusta, 
em última análise, vai destruir nossas habilidades de lutar 
contra o crime e de prevenir o terrorismo. A criptografia 
inquebrável permitirá que traficantes de drogas, espiões, 
terroristas e até gangue violentas se comuniquem sobre  seus 
crimes e conspirações, impunemente. Nós vamos perder 
uma das poucas vulnerabilidades que os piores criminosos e 
terroristas possuem e da qual a aplicação da lei depende para 
ter sucesso na investigação e prevenção de crimes. Por essa 
razão, a comunidade de aplicação da lei é unânime em pedir 
uma solução balanceada para este problema.”

“Para a aplicação da lei, o enquadramento dessa  
questão é simples. Nestes tempos de  telecomunicacões 
deslumbrantes e tecnologia computacional, onde a 
informação pode ter um valor extraordionário, a 
disponibilidade da criptografia robusta é essencial. 
Ninguém na aplicação da lei contesta isso. Claramente, 
no mundo de hoje e ainda mais no futuro, a habilidade 
de encriptar comunicações contemporâneas e dados 
armazenados é um componente vital para a segurança 
da informação.



Claramente, essa “solução balanceada” até hoje ainda não 
foi encontrada. O uso da criptografia em massa, que desde 
1997 já era considerado um problema pelo governo americano, 
só escalou. A tecnologia de defesa, no âmbito cibernético, foi 
sendo cada vez mais aprimorada e aplicada em diversos setores 
da economia e da sociedade. Esse fenômeno foi cada vez mais 
chamando a atenção e aumentando a preocupação de muitas 
nações. O fatídico 11 de Setembro de 2001 conscientizou, de 
maneira definitiva, o governo americano da necessidade da 
elevação da postura. Em outras palavras, foi um aumento na 
vigilância das comunicações em massa. 

Muitas discussões a respeito da importância de investimento 
no combate à criptografia das comunicações se iniciaram, 
principalmente dentro da aliança de inteligência internacional 
conhecida como Five Eyes, composta pelos EUA, Reino Unido, 
Canada, Nova Zelândia e Austrália, que desde a Segunda 
Guerra mundial congregam suas agências de inteligência 
num programa multinacional de SIGINT – o tal programa de 
monitoramento de comunicações em massa. 

Nos EUA, o investimento em vigilância de comunicações 
e por conseguinte na quebra de criptografia foi (e ainda é) 
colossal, principalmente aos olhos de quem vive a realidade 
de um país de terceiro mundo. Um dos muitos exemplos é a 
construção do Utah Data Center ou Intelligence Community 
Comprehensive National Cybersecurity Initiative Data Center 
(de codinome Bumblehive), onde com um investimento de 
aproximadamente 1,5 bilhões de dólares imagina-se que a NSA 
consiga armazenar comunicações num volume de exabytes 
ou superior. Na própria página oficial dessa instalação militar, 
existe a afirmação que o ultimate target (o alvo definitivo) é 
a quebra do algoritmo AES (Advanced Encryption Standard) 
de 256 bits. Ainda, não é difícil encontrar na Internet 

anúncios de empresas privadas contratando especialistas 
em quebra de criptografia (cryptoanalisys engineers), onde 
o local de trabalho é uma instalação militar americana que 
conhecidamente faz vigilância de comunicações, como esse 
tão avassalador Data Center.

Está claro que as agências de segurança nacional, em 
âmbito mundial, cada uma delas dentro da realidade econômica 
de seu país, têm tentado enfrentar o “problema” da criptografia 
em massa. Isso faz parte da missão proativa destes órgãos e, 
novamente, de acordo com a prioridade que o governo dá para 
aquele assunto, recebem voluptuosos montantes de recursos 
e atenção.

Um exemplo de uma briga bem-sucedida contra o uso de 
criptografia em comunicações, por parte de uma agência de 
segurança nacional de estado, é o da Índia contra a Blackberry. 
A Índia demandou que a fabricante de smartphones canadense 
fornecesse acesso ao conteúdo das comunicações de seus 
clientes. Tecnicamente a Blackberry poderia “descriptografar”, 
juntamente com as operadoras de telefonia móvel parceiras, o 
conteúdo dessas comunicações, ou seja, os e-mails (trocados 
pelo serviço BIS – Blackberry Internet Service) e as mensagens 
instantâneas (trocadas pelo serviço BBM – BlackBerry 
Messenger). O governo da Índia fez a primeira demanda para 
a Blackberry quando o nome da empresa ainda era RIM – 
Research In Motion, em 2008, e muitas ameaças teriam sido 
feitas contra a fabricante de smartphones desde então, dentre 
elas a de não poder mais vender seus produtos na Índia e, assim, 
serem banidos daquele país. Como era tecnicamente possível 
que a Blackberry fornecesse esse conteúdo ao governo, isso 
foi finalmente garantido em 2013, permitindo que as agências 
governamentais tivessem acesso às comunicações dos clientes 
da empresa em todo o território indiano.
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3. COMO É FEITA A INVESTIGAÇÃO DE COMUNICAÇÕES POR 
ÓRGÃOS DE APLICAÇÃO DA LEI?

Mesmo com todo esse pano de fundo e histórico onde 
os principais interessados em conteúdo de mensagens de 
diferentes plataformas de comunicação seriam as agências 
de segurança nacional, o interessante é que a desavença do 
WhatsApp no Brasil por enquanto, pelo menos publicamente,  
é com órgãos de aplicação da lei.

Olhando pelo lado das forças policiais, vamos tentar 
entender como elas trabalham para investigar o conteúdo das 
comunicações entre os suspeitos e os crimes investigados.

Existem três possíveis locais onde se busca o conteúdo de 
comunicações dos investigados:

Obviamente, todas as formas de obtenção das informações dos 
locais acima, em tese, consistem em pedir uma autorização para 
o magistrado responsável por julgar o tipo de delito investigado. As 
táticas de como a informação é obtida e o coeficiente de sucesso 
de uma investigação, que envolve esse tipo de obtenção de 
informações, variam de acordo com: 

•  Skill  técnico da força policial - se é um órgão especializado 
ou não;

•   Experiência dessa força policial com o assunto;

•  Budget e recursos disponíveis desse órgão;
•  Familiaridade do juiz com aquela tática;
•  Alcance da informação daquela jurisdição ou daquela 

ordem judicial.

Tendo em mente o simples esquema do cenário apresentado 
no início deste paper, vamos fazer um breakdown destas táticas 
de acordo com o local (alvo) de onde a informação (conjunto de 
comunicações) será extraída:
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TÁTICA 1 – BUSCA E APREENSÃO DO DISPOSITIVO (SMARTPHONE/TABLET)

Esta tática consiste em apreender o instrumento que possui 
a informação desejada. A técnica utilizada para extração das 
conversas depende do tipo de comunicador utilizado como: 
aplicativo de mensagens instantâneas, e-mail, rede social etc. 
Mas, em suma, baseia-se na obtenção do histórico de conversas 
daquele aplicativo. Este conjunto de mensagens é armazenado 
no que se conhece por “histórico”, para pura conveniência do 
usuário, ou seja, para que ele possa resgatar as conversas 
recentes com aquele interlocutor – seja para continuar um 
assunto, seja para resgatar algo no passado ou para contexto 
das próximas conversas. Neste sentido, na grande maioria das 
vezes o histórico fica armazenado no dispositivo, em detrimento 
a ser armazenado no servidor, por questões de performance. É 
mais rápido “ler” esse conteúdo de uma mídia local (a “memória” 
do dispositivo) do que de uma mídia remota (o servidor).

É muito comum que esse histórico de comunicações se 
apresente no formato de banco de dados e, normalmente, 
cada aplicativo emplaca, em sua engenharia, uma forma de 
armazenamento desse histórico, bem como uma técnica de 
segurança para sua proteção – elevando assim a segurança 
do usuário em casos fortuitos daquele dispositivo cair em mãos 
alheias, fora do controle daquele utilizador do telefone.

No caso dos comunicadores instantâneos, cada aplicativo 
segue uma filosofia no que tange a remanescência de conversas 
(histórico). É impossível não citar, por exemplo, os casos do 
WhatsApp e do Telegram - outro aplicativo muito usado para 
mensagens instantâneas.

 O Telegram é historicamente conhecido por ter a 
funcionalidade da destruição temporal de mensagens. 
Ou seja, após a criação de uma mensagem, o originador 
daquele conteúdo pode configurar o aplicativo para destruí-
la depois de um certo período de tempo, que varia desde 
1 segundo até 1 semana. Essa destruição automática 
predeterminada denota uma funcionalidade de segurança, 
onde a engenharia interna do aplicativo se encarrega de não 
armazenar a mensagem no histórico e se certifica que aquele 
conteúdo não “toque” qualquer outro lugar (mídias) onde 
possa ser recuperado por técnicas periciais (computação 
forense) numa futura eventual investigação. 

O WhatsApp ainda não disponibiliza essa funcionalidade, 
mas protege as conversas dos seus usuários (o histórico) através 
da adoção de criptografia, em seu banco de dados. A abertura, 
no entanto, do conteúdo deste arquivo (que na versão atual se 
conhece na comunidade técnica como “CRYPT12”) é trivial, uma 
vez que o investigador tenha acesso ao conteúdo completo do 
celular através de suas ferramentas. Para isso, é necessária 
apenas a senha de desbloqueio, caso aquele dispositivo possua, 
pois a chave para abrir esse arquivo criptografado de banco 
de dados de conversas se encontra dentro do próprio celular. 
O motivo pelo qual essa chave fica no mesmo dispositivo é a 
facilidade de uso do WhatsApp, que não pede uma senha toda 
vez que o aplicativo é acessado pelo usuário. Não é à toa que 
em diversas publicações se encontra a afirmação de que a 
“segurança é inversamente proporcional à usabilidade”. 

Outro fator que adiciona complexidade às técnicas de 
investigação é a tendência dos fabricantes (como Apple, 
Samsung, LG e Huawei) de aumentar a segurança de suas 
plataformas. Neste sentido, não basta mais apreender o 

ALVO: DISPOSITIVO ORIGINADOR OU DISPOSITIVO DESTINATÁRIO DA(S) MENSAGEM(NS)
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“Não é à toa que em diversas 
publicações se encontra a afirmação 
de que a ‘segurança é inversamente 
proporcional à usabilidade’.” “A realidade é que atualmente, 

sem o conhecimento da senha de 
desbloqueio de um aparelho (quando 

presente), as forças policiais têm 
muita dificuldade em seguir adiante 

com esse tipo de investigação.”

aparelho, porque os investigadores podem até tomá-lo, mas vão 
precisar também de sua senha inicial de desbloqueio, que pode 
ser numérica ou desenhada. Este fato ficou visível no caso do 
atirador de São Bernardino, na Califórnia, no dia 2 de dezembro 
de 2015. Naquela ocasião, o FBI não conseguiu ter acesso 
ao conteúdo do telefone apreendido do atirador e teve muita 
dificuldade em prosseguir na investigação sobre quem seriam os 
outros eventuais integrantes do grupo criminoso e/ou terrorista.

A realidade é que atualmente, sem o conhecimento da senha de 
desbloqueio de um aparelho (quando presente), as forças policiais têm 
muita dificuldade em seguir adiante com esse tipo de investigação.

Para o sucesso da investida no caso de San Bernardino, o 
FBI alegadamente teria procedido com um “ataque” à segurança 
do dispositivo. Tal técnica teria consistido na exploração de uma 
vulnerabilidade no iPhone 5C apreendido, assunto esse que será 
abordado com maior profundidade mais adiante neste documento.



Mesmo sendo uma forma mais agressiva, delicada 
e engenhosa, muitas forças policiais do mundo já estão 
acostumadas com essa técnica. Baseia-se na instalação 
de um software específico de espionagem, no telefone do 
suspeito, que captura o conteúdo das conversas no momento 
em que são digitadas e lidas pelo usuário sem que ele perceba 
o monitoramento. Parece cena de filme, mas empresas 
milionárias foram montadas em cima deste tipo de técnica. 
A empresa italiana Hacking Team vendia, para governos e 
polícias de todo o mundo, o seu software de espionagem 
“Galileo” que prometia (e entregava), dentro de muitas outras 
funcionalidades, a espionagem das conversas de muitos 
comunicadores instantâneos – entre eles o próprio WhatsApp. 
Esse tipo de técnica certamente é a mais complexa para um 
órgão governamental, pois depende do sucesso da instalação 
do software espião no dispositivo do suspeito. 

Algumas das formas mais utilizadas para essa instalação são:

Acesso físico e temporário ao telefone do suspeito: nessa 
modalidade, o agente rapidamente efetua a instalação do programa 
de espionagem no telefone do suspeito. Essa instalação pode 
ser feita através de diversas formas, mas necessita que outras 
técnicas de investigação sejam exploradas como a infiltração de um 
agente secreto que ganha a confiança de um suspeito para, então, 
prosseguir com a instalação. Vale aqui ressaltar que a medida que 
os dispositivos móveis vão ficando mais seguros (o que é inevitável), 
essa modalidade vai ficando cada vez mais complexa, porque a 
filosofia das plataformas mais usadas como o Android e o iOS com 
suas lojas de aplicativos (Google Play e App Store) é a curadoria do 
conteúdo, onde programas espiões são vistos com maus olhos por 
esses fabricantes. E, assim, portanto, fica cada vez mais complicado 
conseguir instalar aplicativos que tenham essa característica.

 Exploração de vulnerabilidade (acesso de supervisor): 
no mundo dos dispositivos móveis, acesso de supervisor - o 
que nas comunidades mais técnicas se conhece por “rootear” o 
dispositivo - é algo que não é comum. Esse modo de operação 
é reservado às operadoras de telefonia móvel e aos fabricantes, 
justamente para a proteção do usuário final. A ideia de não 
oferecer ao usuário privilégios de supervisor é justamente o 
cuidado com sua segurança. Assim, pessoas que não são 

tecnicamente versadas nessas plataformas não conseguem 
comprometer a sanidade daquele ambiente, mesmo que assim 
o quisessem. Nesse sentido, portanto, resta à força policial 
perpetrar um “ataque” ao dispositivo do suspeito através da 
exploração de uma vulnerabilidade de algum aplicativo que 
esteja habilitado e rodando naquele sistema. Pode parecer 
bizarro, mas nesta modalidade de investigação, os policiais 
copiam o Modus Operandi de um hacker para obter as 
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TÁTICA 2 – MONITORAMENTO DAS CONVERSAS ATRAVÉS DE SOFTWARE  ESPIÃO



informações de um possível criminoso. Funciona da seguinte 
maneira: os investigadores enviam um SMS ou e-mail com uma 
mensagem disfarçada que leva o suspeito a clicar (ou fazer um 
“tap”) em um link que leva para um site previamente preparado 
para explorar uma vulnerabilidade. Quem efetua este ataque 
(comumente uma força policial) necessita, por exemplo, criar um 
SMS ou e-mail suficientemente atrativo para ludibriar o suspeito 
a clicar naquele link. Após o clique, e a devida exploração da 
vulnerabilidade, os investigadores passam a ter acesso a tudo 
o que o suspeito faz. 

 Cooperação com a operadora de telefonia: tática pouco 
conhecida, mas historicamente viável em muitos casos de 
investigação, as operadoras de telefonia, em âmbito mundial, 
têm cooperado com órgãos públicos para investigação de 
alguns alvos. As técnicas variam desde a entrega de um telefone 
ao suspeito já previamente configurado com o software espião 
até sua instalação remota através de ataques diversos. Dois 
são notórios: o primeiro se inicia pelos ajustes de definições 
da operadora, algumas vezes invisíveis e automaticamente 
processados pelo dispositivo, e o segundo, mais audacioso 

ainda, oferece uma atualização de firmware (contendo todo o 
sistema operacional e aplicativos básicos do smartphone) que 
possui, nesse grande conjunto de dados, um software espião. Foi 
o que ocorreu nos Emirados Árabes Unidos, no caso que veio à 
tona em 2009 quando a Etisalat – maior operadora de telefonia 
celular do país - supostamente comprou software espião do 
fabricante especializado SS8 (da California, EUA) para esse 
fim e misturou esse programa na atualização de firmware dos 
telefones Blackberry. A grande suspeita é que a fabricante dos 
Blackberrys, na época, não havia ainda concordado em abrir 
o conteúdo das comunicações para os órgãos de inteligência 
dos Emirados Árabes Unidos – o que os forçou a prosseguir 
pelo caminho mais drástico. O que eles não haviam calculado 
é que as centenas de milhares de usuários dos telefones desse 
fabricante naquele país iriam perceber – e reclamar – que aquela 
atualização de sistema consumia a bateria do celular muito mais 
rápido do que o sistema anterior – também, pudera, havia ali 
um programa rodando, o tempo todo, monitorando tudo o que o 
usuário fazia em seu Blackberry e enviando essas informações 
para as agências de inteligência.

Cabe aqui ressaltar que este tipo de ação está cada vez 
mais escassa, seja por mudança de postura das operadoras, 
seja por limitações técnicas causadas por causa do aumento de 
segurança das plataformas móveis, que atualmente assinam 
digitalmente seus firmwares, para que os smartphones aceitem 
apenas as atualizações digitalmente assinadas pelo fabricante.

COMO EXPLORAR A VULNERABILIDADE DE UM CELULAR DE UM SUSPEITO?

A exploração de uma vulnerabilidade em um smartphone, 
da mesma forma que ocorre nos computadores pessoais, nada 
mais é do que se aproveitar de um erro de programação de 
um programa/aplicativo para atacar esse código (que para tanto 
precisa ser “vulnerável” desde sua concepção/ engenharia). 

Isso se dá através de um software que precisa ser criado 
especificamente para explorar a vulnerabilidade de outro 
software. Esse tipo de programa, criado para esse fim de 
ataque, é conhecido como exploit. 

O esforço entre a descoberta de uma vulnerabilidade e a 
confecção de um exploit que funcione de forma estável, em 
múltiplas configurações de dispositivos diferentes, é cada vez 
maior. Este tipo de programa de ataque, que pode levar para um 
pesquisador em segurança da informação muitos meses para 
fabricar, hoje em dia, é vendido (por esses pesquisadores) por 
dezenas ou centenas de milhares de dólares para fabricantes 
de software, empresas prestadoras de serviços em segurança 
da informação e governos - que guardam esse tipo de programa 
como uma verdadeira arma cibernética, a sete chaves, e a 

utilizam como parte de seu arsenal em suas investidas militares 
no âmbito digital global, em suas missões secretas. 

Justamente por esse cenário, onde é cada vez mais complexo 
encontrar e explorar falhas de segurança em dispositivos 
móveis, o FBI pediu para a Apple revelar uma forma de destravar 
o telefone do atirador de San Bernardino – porque muito 
provavelmente não tinha, em seu poder, um exploit que pudesse 
se aproveitar de uma vulnerabilidade no sistema iOS para então 
burlar a tela de bloqueio ou, mais tecnicamente, acessar o modo 
supervisor e então poder acessar as informações do dispositivo. 

A critério de desfecho da história, o FBI teria supostamente 
desembolsado uma quantia significativa a um grupo de 
pesquisadores de vulnerabilidades (hackers) que teria utilizado 
um de seus exploits para explorar uma vulnerabilidade do 
firmware que estava ativo no smartphone iPhone 5C do atirador 
responsável pelo atentado, para que então através desse 
ataque pudessem prosseguir com a investigação.*** Sem a 
posse dessa arma (exploit), após 10 tentativas equivocadas de 
senha, o próprio dispositivo apagaria todo seu conteúdo.
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“Após o clique, e a devida 
exploração da vulnerabilidade, os 
investigadores passam a ter acesso 
a tudo o que o suspeito faz.”



ALVO:  SERVIDORES DO APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA. A EMPRESA DETENTORA E RESPONSÁVEL DO 
APLICATIVO SOFRE AÇÃO JUDICIAL DE QUEBRA DE SIGILO DE COMUNICAÇÕES. 

POR QUE ESTA É A SOLUÇÃO MAIS UTILIZADA PELAS FORÇAS POLICIAIS?

O cenário no qual este artigo se baseia apresenta uma 
infraestrutura de Internet (denominada como “servidor”) em que 
o emissor e o receptor das mensagens precisam se conectar 
para a prática de envio e recebimento. Existem muitas razões 
de arquitetura de software – que aqui não serão abordadas - 
do porquê de esse ser o modelo predominante nesse tipo 
de situação, mas o mais importante é que este servidor se 
encarrega de reunir e transmitir as comunicações da base de 
usuários ativa da plataforma de comunicação instantânea. 

No cenário inicial ilustrado no início deste artigo, “Bob” quer enviar 
uma mensagem para “Alice”. Para tanto, a escreve no comunicador 
que costuma utilizar em seu smartphone, que, por sua vez,  envia a 
mensagem para o servidor. Usa como meio de transmissão a rede 
de telefonia da operadora de telecomunicações. É prática comum do 

tipo de arquitetura empregada nesse tipo de software (e também em 
outros meios e tipos de redes de comunicações como redes sociais, 
a critério de exemplo) armazenar o conteúdo das mensagens, seja 
em formatos não tão bem estruturados (meramente conhecidos 
como logs), seja em base de dados, onde a informação é estruturada 
com riqueza de detalhes. 

Essa ação, de quebra de sigilo, é a que requer menor esforço da 
força policial, porque depois da autorização judicial, os investigadores 
precisam apenas aguardar que a empresa provedora do serviço 
forneça o conteúdo das conversas. Essa, por sua vez, caso 
realmente tenha essas conversas guardadas, pode simplesmente 
fazer consultas básicas e fornecer esses conteúdos à justiça. Então, 
a dúvida que fica é: por que o imbróglio jurídico entre o Facebook 
(detentor do WhatsApp) e a Justiça Brasileira?
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Neste caso, se todas as alternativas anteriores de acesso ao 
smartphone do investigado falharem, sobra aos investigadores 
um último recurso: pedir à justiça que garanta o acesso a 
essas comunicações. Se deferido, o juiz responsável pelo caso 
expede um mandado obrigando que a companhia, dona do 
aplicativo, entregue as mensagens trocadas pelo suspeito. Se 

ela não o fizer, estará sujeita a multas, sanções ou até mesmo a 
suspenção temporária do serviço. Esta ação tem gerado grande 
polêmica, porque o WhatsApp não tem atendido à reinvidicações 
judiciais desse tipo, acarretando em sucessivas  interrupções de 
seu serviço, que têm imposto dificuldades a milhões de pessoas 
que (a exemplo dos suspeitos) também utilizam o aplicativo. 

ALVO: MENSAGEM EM TRÂNSITO DO EMISSOR AO DESTINATÁRIO, NA REDE DE TELEFONIA DA OPERADORA (AÇÃO 
JUDICIAL DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO EM FACE DA OPERADORA DE TELEFONIA PRESTADORA DE SERVIÇOS 
DE TELEFONIA AO SUSPEITO)

A captura de todos os dados que trafegam pela operadora 
de telefonia não é novidade em investigações cibernéticas. 
Ela é obtida através da interceptação telemática. Nessa 
modalidade, conceitual e historicamente, todo o tráfego que 
é enviado e recebido por um dispositivo, através da rede de 
telefonia da operadora, é salvo num arquivo. Uma vez de posse 
desse arquivo (tecnicamente conhecido como dump), o analista 
responsável pela investigação utiliza um software que consegue   
interpretar estes dados. Hoje em dia, essas interceptações são 
processadas e geridas através de software especializado de 

interceptação telemática que, interligado à rede de telefonia da 
operadora, não só captura esse tráfego como também facilita 
sua manipulação e visualização. 

Ocorre que, no WhatsApp, o emissor e o receptor da 
comunicação criptografam e descriptografam, respectivamente, 
a comunicação. O que é interceptado no meio do caminho é 
conteúdo cifrado, portanto ininteligível para o analista que 
está ali empenhado em entender o conteúdo e o contexto 
daquelas comunicações. 



O QUE MUDOU NO WHATSAPP RECENTEMENTE QUE ESTÁ CAUSANDO TANTO FUROR?

O que aparentemente mudou no WhatsApp foi a filosofia e 
a postura da empresa em relação a segurança de informações 
dos seus usuários. 

Tecnicamente, a criptografia do WhatsApp, que apareceu 
como forma de proteção das comunicações do aplicativo nunca 
foi um aspecto de grande destaque – até esta reviravolta na 
última versão. Órgãos governamentais bem preparados até 
podiam quebrar a criptografia das primeiras versões do aplicativo 
que usavam a criptografia enquanto a mensagem ainda estava 
em trânsito, pois esta era simétrica e de chaves relativamente 
pequenas, dependendo de sua versão.

Desde 2012, no entanto, a cada nova versão essa criptografia 
foi melhorando e tornando cada vez mais difícil que os órgãos 
governamentais decifrassem o conteúdo das comunicações 
quando eram capturadas em trânsito.

 Ou seja, mesmo o WhatsApp sendo uma plataforma 
fechada (o que se conhece como “código proprietário”), com 
praticamente nada de sua arquitetura e/ou engenharia aberta ao 
público, era incólume a suposição de que as conversas entre as 
pessoas estivesse ali, nos servidores, armazenadas: para que 
pudessem ser exploradas por marqueteiros!  Por esse motivo, 
os juízes começaram a emitir mandados para que o Facebook 
(dono do WhatsApp) entregasse o conteúdo das comunicações 
das pessoas investigadas.

A negativa do WhatsApp de prover o conteúdo das 
comunicações, desrespeitando a ordem dos magistrados, 
também é de fácil compreensão. Afinal, é terrível para a imagem 
da empresa escancarar que a privacidade de seus usuários 
pudesse ser invadida – independentemente de um uso benéfico 
para a sociedade: atender as cortes e prender um potencial 
terrorista, ou para o mal (invasão de privacidade).

Os gigantes da Internet adotam diferentes posturas e 
respostas no que se refere a esse tipo de pedido judicial. O 
Google, por exemplo, por mais que alegue no seu relatório de 
transparência que no ano de 2015 respondeu por volta de 75% 
dos 40.677 pedidos de informações de usuários (link https://
www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/), é 
conhecido por prover apenas dados de cadastro e não conteúdo 
de comunicações, mesmo quando requisitado especificamente 
por este tipo de teor, de acordo com algumas fontes de forças 
policiais. A critério de exemplo, o mesmo relatório cita que no 
Brasil foram produzidos 912 pedidos de informações de usuários 
totalizando 2041 contas onde “alguma informação” (conforme 
cita o próprio mencionado relatório) foi respondida em 57% dos 
casos. Na seção FAQ - Frequently Asked Questions (Perguntas 
Frequentes), a própria empresa explica o critério para avaliação 
e resposta dos pedidos, portanto não apenas cumprindo o que 
o pedido judicial exige:

When we receive a request for user information, we review 
it carefully and only provide information within the scope and 
authority of the request. The privacy and security of the data 
that users store with Google is central to our approach. Before 
producing data in response to a government request, we make 
sure it follows the law and Google’s policies. We notify users 
about legal demands when appropriate, unless prohibited by law 
or court order. And if we believe a request is overly broad, 
we seek to narrow it -- like when we persuaded a court to 
drastically limit a U.S. government request for two months’ of 
user search queries.
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Mesmo com a crescente dificuldade de obtenção do conteúdo 
real das mensagens pelos governos, enquanto a comunicação 
estava transitando pela rede mundial de computadores, era 
comum saber que o próprio WhatsApp tinha acesso ao conteúdo 
das mensagens, porque publicamente se sabia que a empresa 
descriptografava as mensagens em seus servidores para depois 
criptografá-las novamente antes de enviá-las aos receptores. 
Portanto, essa criptografia era aplicada para proteger as 
mensagens enquanto em trânsito pelos possíveis canais de 
comunicação (operadora de telefonia e o resto da Internet), mas eles 
tinham acesso ao conteúdo das comunicações de maneira pura em 
seus servidores, ou seja, as mensagens em seu formato original.

O conteúdo das comunicações dos milhões de usuários 
desta plataforma é percebido como algo de valor inestimável. 
Essa era uma das muitas razões imaginadas para o Facebook 
gastar, na compra do WhatsApp Inc, uma soma maior do que 
o valor de mercado da United Airlines, cujo montante nessa  
transação totalizou 22 bilhões de dólares. Quando o Facebook 
decidiu investir esse capital na compra do WhatsApp, já se 
sabia, no mínimo, que o motivo principal não era a capacidade 
de geração de caixa de uma empresa que vendia um aplicativo 
a um dólar por ano e que depois da venda para o Facebook 
retirou essa barreira disponibilizando o aplicativo de graça. 
Um dos muitos valores do WhatsApp está na capacidade 
de acessar as comunicações dos usuários da plataforma e 
saber quem está feliz, quem está triste, quem quer comprar 
uma passagem aérea de São Paulo para Tóquio, ou quem 
está querendo comprar um tênis esportivo branco. Esta foi 
uma das percepções do mercado internacional quando houve 
a perplexidade massiva por conta do montante pago nesta 
aquisição que levou à fusão do Facebook com o WhatsApp.

Da mesma forma, o Facebook, em seu portal especialmente 
disponibilizado para forças policiais (Law Enforcement 
Online Request System), é conhecido - por tais orgãos - por 
julgar internamente que tipo de conteúdo envia para órgãos 
governamentais que fazem essas investigações, mesmo estes 

“O conteúdo das comunicações dos 
usuários é de valor inestimável e uma 
das muitas razões imaginadas para 
o Facebook gastar, na compra do 
WhatsApp Inc, uma soma maior do 
que o valor da United Airlines.”

“Em 2016, o WhatsApp adotou uma 
metodologia de criptografia onde nem 

eles conseguem abrir o conteúdo 
original das comunicações dos usuários.”
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enviando a ordem judicial clara através do portal. Também de 
acordo com  essas mesmas forças policiais é sabido que no 
processo de atendimento, eles (Facebook) requisitam detalhes 
sobre o caso e explicações do porquê da importância daquele 
conteúdo que está sendo solicitado, sem atender, portanto, 
automaticamente e integralmente, a ordem do magistrado.

Ora, mas o Facebook, Google, e outros têm então acesso ao 
conteúdo das comunicações de seus usuários? Sim, claro! E é por 
este motivo que os usuários destas plataformas frequentemente 
são surpresos por ofertas de produtos e serviços que foram alvo 
de suas pesquisas. Para poder oferecer passagem aérea para 
uma cidade no Nordeste brasileiro para alguém durante várias 
semanas, este usuário muito provavelmente deve ter efetuado 
uma busca por este destino numa das plataformas que a ele 
apresenta o anúncio (no Google por exemplo).

 
O processamento em massa do conteúdo das comunicações 

e comportamento do usuário para monetização com anúncios e 
outras campanhas de marketing é considerado o core business 
destas empresas que oferecem esses serviços de comunicação 
gratuitamente - um exemplo claro é o Gmail - sistema de e-mails 
gratuitos do Google.

O ano de 2016 pode ser considerado um verdadeiro divisor 
de águas nesta história toda. Por quê? Porque foi neste ano que 
o WhatsApp adotou uma metodologia de criptografia onde nem o 
próprio WhatsApp, segundo posicionamento público da empresa, 
consegue abrir o conteúdo original daquelas comunicações 
(link https://www.whatsapp.com/faq/en/general/28030015). A 
metodologia aplicada para esse fim é a Perfect Forward Secrecy, 
concebida pelo projeto de código aberto Open Whisper Systems. 
Vamos, a seguir, entender o funcionamento dela.

Idealizado pelo hacker Moxie Marlinspike, a nova metodologia 
oferece uma chave para cada mensagem enviada pelo aplicativo 
dentro do conceito de Infraestrutura de Chaves Públicas. Ou seja, 

pode parecer bizarro, mas agora o WhatsApp gera uma chave de 
criptografia - uma das mais modernas da atualidade - para cada 
mensagem trocada entre os mais de 1 bilhão de usuários.  

O que isso quer dizer na prática? Isso significa que mesmo 
dispondo de um enorme poder computacional para quebrar uma 
destas chaves, quem estiver por trás deste ataque à privacidade dos 
interlocutores da conversa só terá acesso a apenas uma mensagem 
– e não à conversa inteira que terá um número de chaves igual ao 
número de mensagens trocadas, tornando praticamente impossível 
descobrir o conteúdo de uma sessão de conversas.

Mais importante do que uma chave por mensagem, o conceito 
aplicado nessa troca de comunicações é a end-to-end encription 
que significa que apenas o receptor da mensagem consegue 
descriptografar o conteúdo. 

Esse conceito já era conhecido pela sua utilização no aplicativo 
também da Open Whisper Systems conhecido como TextSecure 
que, primariamente, era destinado apenas a usuários tecnicamente 
mais versados e preocupados com a segurança de suas 
comunicações. Levar esse nível de segurança para as massas, 
disponibilizando um nível de privacidade muito mais elevado do 
que os adotados nos comunicadores mais populares, para mais de 
1 bilhão de pessoas que utilizam o WhatsApp no mundo todo, é um 
movimento bastante corajoso, para dizer o mínimo.  

Partindo do pressuposto que a criptografia fim-a-fim seja 
verdadeira, e que efetivamente o aplicativo não esteja guardando 
o conteúdo das comunicações de nenhuma outra forma – que o 
possibilite o entendimento do conteúdo - uma análise superficial 
sugere que os executivos do WhatsApp/Facebook tomaram a 
decisão de que é mais importante para a empresa (Facebook) 
preservar a privacidade de seus usuários (nesse produto) a ter a 
habilidade de fazer colheita e análise de dados no conteúdo das 
mensagens trocadas por tantos usuários, o que parece contrário ao 
modelo de negócio básico de redes sociais em geral.

As afirmações do item anterior se baseiam na suposição de 
que o WhatsApp está sendo verdadeiro em suas alegações no 
que tange a criptografia das mensagens – através da parceria 
com a Open Whisper Systems e a incorporação da propriedade 
intelectual por ela inventada.

Porém ressalta-se aqui que, do ponto de vista técnico, 
é impossível sem uma perícia completa nos sistemas do 
WhatsApp, afirmar se os dados efetivamente são cifrados 
pelo aplicativo na modalidade ponta a ponta– conforme por 
eles afirmado.

A perícia aqui especulada seria um desafio descomunal, 
pois teria que seguir a linha de análise de todo o código 
fonte que foi utilizado para compilar justamente o programa 
binário (aplicativo) que está publicado nas lojas.  Ainda, a 

verificação da utilização ou não de criptografia ponta-a-ponta é 
apenas um dos itens de exame, visto que é possível – porém 
improvável – que exista em algum outro ponto do software 
uma funcionalidade de gravação do conteúdo das conversas. 
Como exemplo, estes locais podem ser no próprio dispositivo 
ou nos próprios servidores do WhatsApp. 

A opinião acerca da improbabilidade se dá em âmbito 
pessoal do autor, levando em consideração que esse tipo de 
comportamento do programa pode ser descoberto por táticas 
de engenharia reversa, empregadas por hackers talentosos. 
Portanto, a empresa dificilmente “plantaria”, deliberadamente, 
esta forma clandestina de capturar o conteúdo das mensagens 
sem o conhecimento do usuário, pois, novamente sobre o 
ponto de vista pessoal, feriria o pilar que decidiram erguer: o da 
privacidade, sob o risco de um escândalo internacional.

4. ENTÃO, É ISSO MESMO?



A autoridade 
policial ou órgão 
investigativo pede ao 
juiz o monitoramento de 
um ou mais alvos.

O juiz emite 
ordem judicial 
ao WhatsApp.

O WhatsaApp, 
por meio de seu 
jurídico, acessa 

O conteúdo

um sistema interno 
(que precisa ser 

construído).

Os números das linhas 
de telefone dos alvos 
passam a ser investigados. 
Suas conversas 
passam a ser 
capturadas.

 dessas conversas 
seria então 

secreto a ser acessado 
apenas pelo jurídico

ou qualquer outro 
departamento 

responsável 
por atender 

essas decisões

armazenado em local

judiciais.

interno

Em caso positivo, 
toda mensagem 

No aplicativo
das pessoas, a cada 

conexão com o WhatsApp
é feita uma consulta para 
saber se aquele número 

está na lista dos 
 monitorados.

trocada vai para 

WhatsApp com uma 

que só o WhatsApp 
consiga abrir.

chave criptográfica 

os servidores do 

Fica evidente que esta 
é outra funcionalidade 
que teria que ser construída 
no aplicativo e, para que seja 
efetiva no caso hipotético em 
questão, os aplicativos dos alvos 
teriam que ser atualizados para a nova 
versão que contém a funcionalidade 
escondida em pauta.
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5. ENTÃO, O QUE FAZER PARA CAPTURAR MENSAGENS DE 
TERRORISTAS E CRIMINOSOS TROCADAS PELO WHATSAPP?

Se o que o WhatsApp estiver afirmando sobre a 
criptografia fim-a-fim for verdadeiro e assumindo que o 
conteúdo das mensagens não é salvo por qualquer outra 
funcionalidade escondida no aplicativo, então fica patente 
que a afirmação de que eles não conseguem auxiliar a 
justiça no pedido de abertura do conteúdo das mensagens 
é verdadeira. 

Porém, isso NÃO quer dizer que eles não tenham condições 
técnicas de colaborar com a Justiça e revelar o que dois 
usuários suspeitos estão comunicando entre si. Pode parecer 
assustador, mas existem mais algumas possíveis formas de se 
descobrir o conteúdo destas mensagens. 

O WhatsApp é quem fabrica o aplicativo que roda no 
dispositivo do usuário, então ele poderia, em tese, construir uma 
funcionalidade de captura de conteúdo de comunicação entre dois 
números de telefone de interesse da justiça. As formas técnicas de 
implementar essas funcionalidades são inúmeras e relativamente 
simples, porém adicionam custos e riscos óbvios ao WhatsApp, 
que ele aparentemente não deseja arcar, nem que isso represente 
a clara demonstração de não colaboração com as autoridades das 
nações onde seu aplicativo é amplamente utilizado.

Considerando um processo genérico e hipotético, um 
exemplo rápido de como essa funcionalidade escondida dentro 
do aplicativo poderia ser implementada é: 



Ou seja, existe, sim, uma dificuldade operacional grande, mas 
é só isso? Quais seriam os custos extras além da construção 
deste novo sistema feito para atender aos pedidos judiciais? E 
quais seriam as possíveis ameaças que se apresentariam caso 
o WhatsApp decida criar este novo sistema? Vamos primeiro 
elencar os custos extras. Vamos falar tecnicamente, mas o 
importante aqui é dar uma dimensão a você de que os gastos 
seriam elevadíssimos – milhões de dólares. Vamos aos custos:

• A construção do sistema interno de 
monitoramento a ser utilizado pelo departamento 
responsável por atender essas demandas. 
Assim como as operadoras de telefonia celular 
precisaram construir sistemas para atendimento 
de demandas de quebra de sigilo telefônico e 
quebra de sigilo telemático, o WhatsApp teria 
que construir um sistema análogo, principalmente 
a critério de automação.

• Construção da funcionalidade de monitoramento 
de alvos específicos no próprio aplicativo.

• Construção do suporte à funcionalidade no lado 
dos servidores que suporta (back end) toda a 
Infraestrutura de comunicações do WhatsApp. 

• Transações adicionais – as transações adicionais 
ao fluxo já existente do WhatsApp, entre usuário 
alvo e servidores, são, no mínimo:

1. Consulta pelo próprio número na lista de alvos;
2. Consulta pelo número do telefone receptor da 

mensagem na lista de alvos.
3. Duplicação de mensagens enviadas - uma com 

criptografia fim-a-fim e outra com criptografia 
que apenas o Whatsapp possa abrir – lembrando 
que esta última não é mandatória, apenas uma 
medida de segurança salutar

Não é necessário ser um profundo conhecedor de arquitetura 
de sistemas de informação para saber que cada transação a 
ser adicionada num sistema de comunicações com mais de 1 
bilhão de usuários precisa ser cuidadosamente dimensionada, 
planejada, desenhada, testada e implementada.

 
No entanto, o principal motivo pelo qual provavelmente 

ainda não tenha sido implementado algo parecido é o “risco” 
que o WhatsApp correria ao criar este sistema, e não o custo. 

Já falamos sobre a importância da privacidade para o “core 
business” de empresas de tecnologia como WhatsApp que tem 
um valor de mercado maior do que a United Airlines. Então, 
quais são as AMEAÇAS que a construção deste sistema de 
monitoramento de mensagens causaria numa empresa como 
o WhatsApp? Na verdade, existem pelo menos três grandes 
questões que transcendem não só o negócio da empresa, mas 
a privacidade dos mais de um bilhão de usuário no mundo 
inteiro. Vamos a elas:

 • No departamento responsável que atende as 
demandas judiciais dentro do próprio WhatsApp, sem um controle 
rígido, os operadores desse sistema poderiam capturar em 
benefício próprio ou de outrem, e não da justiça, o conteúdo das 
comunicações de qualquer um dos mais de 1 bilhão de usuários;

 • No aplicativo e/ou no celular: vulnerabilidades 
poderiam ser exploradas para capturar o fluxo da segunda 
linha de comunicação, aquela que teoricamente só poderia 
ser aberta pelo próprio WhatsApp, no intuito de finalmente 
reverter a criptografia e, assim, conseguiria abrir todas as 
outras mensagens que tivessem acesso, seja por uma captura 
de tráfego em trânsito, seja por captura daquela mensagem 
enquanto ainda trafegando dentro do próprio dispositivo;

 • Nos servidores do WhatsApp: uma eventual 
invasão cibernética poderia explorar essa funcionalidade para 
monitorar, em massa ou não, outros números telefônicos sem 
que o próprio WhatsApp saiba. Da forma que teoricamente 
está aplicada a criptografia fim-a-fim hoje, caso houvesse essa 
invasão, os atacantes não conseguiriam saber o conteúdo das 
comunicações da base de usuários;

Tudo isso sem contar o risco para a imagem do 
WhatsApp. Ficaria claro ao público que a empresa poderia 
acessar as comunicações de usuários de interesse. Ainda, 
a confidencialidade e integridade de todo esse sistema 
hipotético de monitoramento são praticamente utópicas de 
serem mantidas. Imagina-se que é justamente este risco que o 
WhatsApp não queira correr.

E é só o WhatsApp que pode cooperar com a justiça? Não. 
Estritamente do ponto de vista técnico, essas “portas dos fundos” 
(no jargão técnico backdoor) podem ser implementadas em 
inúmeras camadas, e não só no nível “aplicativo”. O fabricante 
do telefone poderia também construir uma plataforma de 
colaboração com autoridades, onde dispositivos de interesse, 
identificados por um número de telefone, e-mail ou identificador 
do utilizador, entre outros, poderiam ser seletivamente 
monitorados. Outro exemplo hipotético acima poderia ser criado 
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para a loja de aplicativos da Apple (App Store) onde a cada 
atualização de software é também instalado um software espião 
para atendimento de uma demanda judicial. Ou ainda: o sistema 
operacional poderia capturar eventos de interesse como teclas 
digitadas, fotos visualizadas, mensagens lidas e assim enviar 
para um repositório central de monitoramento para atendimento 
a demandas judiciais. E, novamente, o empecilho não está no 
desafio técnico de implantação, ou até no custo, mas no risco de 
dano de imagem que culminariam de escândalos da divulgação 
dessas práticas de backdoor por estas empresas – mesmo que 
fosse para auxílio a órgãos governamentais.

Fortes rumores indicam que existem diversos casos na história 
onde projetos de software (como o Truecrypt) ou empresas de 
comunicação segura (como a Lavabit) foram influenciadas por 
agências governamentais, pois dificultavam a habilidade do 
estado de monitorar as comunicações de alvos de interesse. Há 
ainda histórias obviamente não confirmadas de outros serviços de 
comunicação que começaram a operar nos EUA que, ao ganhar 
notoriedade e utilização massa, receberam a visita de alguém da 
“agência” para determinar que uma “porta dos fundos” teria que ser 
implementada ou aquela empresa teria que deixar de operar em 
território americano. Já quando se trata de colossos como Apple e 
Facebook (proprietário do WhatsApp), fica evidente que o jogo é outro.

A linha de defesa dos fabricantes de hardware, software e 
detentores de serviços de comunicação é fácil de ser compreendida: 
até onde vai a soberania das autoridades?

Se analisado apenas do ponto de vista jurídico, não é 
necessário ser um especialista na área para concluir que é 
obrigatório atender a uma ordem judicial. Se ela é ou não 
tecnicamente correta é um outro assunto, mas o que o juiz quer 
é o conteúdo das comunicações de um ou mais alvos. Em tese, 
apenas sob o foco jurídico, quem provê o serviço tem que atender.

 No entanto, as empresas que prestam o serviço - e que 
recebem essas demandas judiciais o tempo todo - questionam 
o possível abuso de uma eventual “porta dos fundos”. Caso 
ela existisse, poderia ser abusada por motivos escusos em 
diversos poderes ou até mesmo por governos opressores 
- sem mencionar agências de espionagem que operam 
por pura conquista de vantagens econômicas. Teorias da 
conspiração à parte, a situação atual aparenta ser: para 
não comprometer a segurança global de uma plataforma 

O QUE FAZER PARA INVESTIGAR?

Sem querer plagiar o diretor do FBI que já previu isso em 
1997, alguma solução se faz necessária. Vamos nos lembrar 
que, em tese, o objetivo dos órgãos governamentais é a 
investigação de pessoas que causam risco à ordem e a paz. 
Neste sentido, como pode ser visto anteriormente, existem 
outras possibilidades para a captura desse conteúdo de 
comunicações, que exigem bastante conhecimento técnico e 
um considerável investimento financeiro. 

Estas são duas características pelas quais os órgãos 
públicos brasileiros, em sua maioria, não são notáveis. No caso 
específico da justiça brasileira, o pedido de quebra de sigilo de 
comunicações, pela força policial ao juiz, é o mais simples e 
o que requer mínimo esforço por esse órgão de investigação. 
E, tecnicamente, caso o WhatsApp esteja sendo verdadeiro, 
impossível de ser cumprido. 

Portanto, o que este documento procura promover é uma 
melhor compreensão das dificuldades técnicas na execução de 
ordens judiciais relativas ao conteúdo de mensagens do WhatsApp, 
que, se impossíveis de serem cumpridas, acabam culminando em 
medidas drásticas como a interrupção de um serviço de profunda 
penetração na sociedade brasileira, considerado praticamente 
essencial e já incorporado no dia a dia de hospitais, famílias e até 
dos próprios órgãos de segurança pública.

Como popularmente diz o brasileiro, “o buraco é muito mais 
embaixo”. Em última análise, a questão está no cerne da eterna 
discussão “Privacidade versus Segurança”, onde o embate pode 
ser em esferas superiores, como ocorreu no caso da Índia contra 
a Blackberry. No entanto, deixar essa questão à deriva para ser 
resolvida por políticos e continuar insistindo em algo inexequível 
soa no mínimo desleixado. Algo precisa ser feito.
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essencial de comunicações, aparentemente as empresas 
de tecnologia nem cogitam construir a tal porta dos fundos. 
É como se essa segurança do WhatsApp fosse maior (e 
mais importante) que a justiça de qualquer país. E, arrisca-
se dizer, que é também como se fosse mais importante 
que a segurança nacional de muitos países, incluindo 
os Estados Unidos da América. Do outro lado da mesa, é 
fácil de visualizar como este pedido judicial de quebra de 
privacidade pode ser algo indigesto para o core business de 
empresas como WhatsApp ou Apple. 

Fazendo uma alusão distante ao mercado automotor, 
será que as pessoas comprariam carros de um fabricante se 
soubessem que a polícia poderia desativar, remotamente, o 
freio do veículo? As justificativas são inúmeras (perseguição 
por um órgão governamental, flagrante, etc), mas certamente 
esse tipo de “poder” iria ferir um dos valores principais do core 
business de um fabricante de veículos que é a segurança.

 “É como se essa segurança do 
WhatsApp fosse maior 

(e mais importante) que a justiça de 
qualquer país.”



Caso realmente o Ministério da Justiça queira combater o 
crime através dessa tão importante tática de monitoramento 
de comunicações, precisa sensibilizar-se da necessidade de 
investimento para tal. Os tempos são outros, a postura dos 
fabricantes com o assunto é outra e, no mínimo, a dinâmica com que 
a tecnologia avança precisa ser acompanhada par e passo pelos 
órgãos de combate ao crime, principalmente porque atualmente 
praticamente tudo trafega em meio cibernético. E essas ações 
precisam ser iniciadas “por cima”, pois são de grande impacto. 

Desde um pleno acordo de colaboração com operadoras 
de telefonia até a aquisição de software de monitoramento de 
smartphones, ou até mesmo a contratação de pessoal especializado 
em ataque a esses dispositivos (como fez o FBI), são ações que 
uma delegacia de polícia normalmente, sozinha, não tem alcance. 
É fácil culpar o delegado que pede ao juiz a quebra de sigilo das 
conversas através de ordem judicial em face do Facebook, bem 
como culpar o juiz por proceder desta forma. Muito mais do que 
a falta de conhecimento da inexequibilidade da ordem – por não 
entender dos meandros técnicos da criptografia, algo que tentamos 
sanar neste artigo - o problema é que na grande maioria das vezes 
esse é o único recurso daquela delegacia e/ou daquela vara. 

Se os órgãos superiores, seja em âmbito 
federal ou estadual, se mobilizassem para 
angariar mais recursos para que então os 
operadores e/ou agentes de polícia pudessem 
progredir em diferentes frentes, certamente os 
muitos guerreiros com quem o autor deste 
documento já teve oportunidade de conviver, 
e que vivem de baixíssimos salários, ficariam 
animados em ter caminhos para seguir. 

O que não se pode fazer é culpar 
apenas o WhatsApp. Se a empresa decidiu 
que privacidade é um dos seus pilares 
fundamentais e por conta disso não tem 
acesso às comunicações, parece uma 
decisão respeitável e digna de admiração. 
Também, se ela decide não aplicar as 
portas dos fundos para ajudar a investigar 
delitos, é claramente uma decisão de 
negócio. E, se mesmo depois de todas 
estas explicações, o governo brasileiro, 
dentro de suas prerrogativas, decidir que 
se o WhatsApp mantiver esta decisão não 
poderá mais operar em território brasileiro, 
é uma discussão que este artigo sequer 
tem a intenção de adentrar.

Os órgãos que investigam necessitam ter 
um mínimo de opção, o que dificilmente parte 
deles, pois não têm a força necessária. Um 
exemplo final, a critério de demonstração, é 
uma discussão que o autor deste documento 
teve a oportunidade de participar com uma 
força policial da América Latina que já passou 
por um de seus treinamentos. Um dos 
investigadores mais tecnicamente versados 
daquela unidade precisava “atacar” um alvo, 
partícipe de um movimento de guerrilha, para 
monitorar as conversas através de uma grande 
plataforma de comunicação por intermédio de 
aplicativos de smartphones. 

O incômodo desse agente era que esse alvo utilizava iPhone, 
sendo que seu sistema operacional, o iOS, é um dos mais 
difíceis de atacar, cuja respectiva arma cibernética que o ataca (o 
exploit) pode valer até 1 milhão de dólares, montante que aquela 
unidade não teria de orçamento. Então, para aquele policial, as 
opções estariam acabadas, pois a plataforma de comunicação 
não fornece, nem judicialmente, o conteúdo das mensagens e o 
vetor de ataque, que eles já estão acostumados a usar, não seria 
possível porque o iOS (sistema operacional do iPhone) estaria 
atualizado para a última versão, portanto não vulnerável a falhas 
antigas de software que eles já teriam explorado no passado. 

Na discussão, foi sugerido que fossem analisados os sistemas 
operacionais dos smartphones das pessoas com quem aquele 
alvo conversava, pois é sabido que sistemas operacionais Android 
são comumente mais fáceis de serem atacados remotamente, 
principalmente quando não atualizados. A sugestão foi bem acatada, 
pois o software de ataque daquela força policial possui diversos 
exploits para Android. No entanto, o grande problema era: como 
saber com quais números de telefones (ou, no jargão investigativo, 
com quais “alvos”) aquele investigado interage? É verdade que o 
WhatsApp pode não guardar o conteúdo das mensagens, mas 
isso não quer dizer que eles não guardam (ou não têm acesso) aos 
metadados das comunicações, que são: 
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QUAIS SÃO OS METADADOS QUE O WHATSAPP 
PODERIA ARMAZENAR?

1. QUEM FALA 
COM QUEM

2. QUANTO TEMPO 
ALGUÉM INTERAGE 

COM AQUELAS OUTRAS 
PESSOAS

3. SE EXISTE ALGUM 
TIPO DE CONEXÃO 
ENTRE UM ALVO E OUTRO

4. QUAL O VOLUME 
DE DADOS ENTRE 
UM ALVO E OUTRO

MINUTOS
647

MENSAGENS
1326

SUSPEITOS

CONEXÕES
113

LIGAÇÕES
168

CONVERSAS
279

ARQUIVOS
2198



Ou seja, há caminhos para prosseguir. E, quem sabe, algum 
desses outros alvos, de acordo com o comportamento, pode ter 
um smartphone com uma plataforma mais fácil de atacar.

Para que o WhatsApp pudesse colaborar com esse tipo de 
informação, talvez uma ordem judicial resolvesse. No entanto, aquele 
país, no âmbito de seu departamento de justiça, já detém um acordo 
de cooperação com as operadoras de telefonia, onde justamente 
metadados de ligações telefônicas (quem liga para quem, quanto 
tempo dura cada ligação e não o conteúdo das conversas em si) 
já são fornecidos para as delegacias sem a necessidade de ordem 
judicial. Este acordo foi firmado pela cúpula do departamento de 
justiça e os presidentes das operadoras de telefonia, há muitos anos 
– e é algo que tem uma série de controles (certificado digital para 

acesso, auditoria das consultas etc). Não há qualquer tipo de indício 
que isso seria possível com o WhatsApp no caso dos metadados 
das mensagens mas o ponto deste exemplo é que talvez isso ainda 
não tenha sido tentado e que valeria a pena ser explorado.

Enfim, de qualquer modo, esperar que problemas dessa 
magnitude sejam resolvidos por unidades isoladas de investigação 
é não entender a complexidade deste assunto. Cabe à direção 
do Departamento ou Ministério da Justiça de cada Estado 
sensibilizar-se com a importância desse novo paradigma e alocar 
recursos para esta frente. Se isso vai acontecer no Brasil, um 
país onde muitas unidades policiais têm viaturas sucateadas e 
precisam comprar simples dispositivos de investigação como 
rastreadores veiculares do próprio bolso, isso é outra discussão!

É perceptível e notória a utilização em massa do WhatsApp 
no dia a dia das corporações brasileiras. Com o propósito 
de agilizar comunicações e ganhar eficiência operacional, 
profissionais de qualquer patente (desde diretoria ao nível 
mais operacional) utilizam indiscriminadamente o WhatsApp 
(principalmente na funcionalidade “grupos”) para suas atividades 
de trabalho. Em muitos casos, inclusive, esse tão prestadio meio 
de comunicação é listado como canal oficial de comunicação 
com as empresas, seja no modelo B2C (Business 2 Consumer) 
ou B2B (Business to Business). 

Não há qualquer tipo de discussão quanto a eficiência desse 
meio. No entanto, cabe a indagação, neste estudo, sobre possível 
negligência quanto ao dever fiduciário do gestor, administrador 
ou empresário à frente da operação daquela área ou empresa 
quando determina ou é conivente com o uso do WhatsApp para 
assuntos corporativos.

 Ora, mas a criptografia fim a fim não acabou de transformar a 
plataforma numa das opções mais seguras de comunicação? Por 
que então o último parágrafo sugere o contrário? Pela incerteza que 
é aqui demonstrada neste documento. Da mesma forma aqui se 
recorda que sem o devido exame pericial é impossível afirmar que o 
conteúdo das conversas não é gravado em nenhum lugar, também é 
importante ressaltar alguns pontos relevantes, sem aprofundamento 
jurídico – pois não é a área de expertise do autor. Vejamos:
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RISCOS DE UTILIZAR O WHATSAPP NA COMUNICAÇÃO COPORATIVA

• Os servidores do WhatsApp supostamente ficam nos EUA. 
• Se o aplicativo atualmente é de graça, há relação de 

consumo? Se sim, com quem? Com a loja de aplicativos ou 
com o próprio WhatsApp?

• Os termos de uso do WhatsApp não mencionam uso 
corporativo, porém mencionam o uso pessoal. Será que o 
uso profissional invalida as proteções que ali figuram?

• O fato do aplicativo ser disponibilizado gratuitamente após 
a aquisição pelo Facebook de alguma forma enfraquece 
os direitos dos usuários, principalmente num cenário 
puramente cibernético e internacional?

• Se não há relação formal de consumo, como  responsabilizar 
o WhatsApp, caso esse realmente esteja capturando o 
conteúdo das comunicações?

Enfim, cabe a cada administrador ponderar o risco de submeter 
informações sensíveis de seu negócio a uma plataforma com essas 
características. A medição e mitigação desse risco, juntamente 
com o desenho de uma estratégia de segurança operacional é 
uma das especialidades da Ventura ERM, pois entende-se que 
adoção automática dessas plataformas, mesmo que na melhor das 
intenções, podem eventualmente causar impactos irreversíveis para 
o negócio. Os tempos são inovadores e os desafios também. E não 
há oportunidade sem ameaça, portanto é sempre vital ficar de olho 
na ameaça ao pular de cabeça em novas oportunidades, mesmo 
que essa aumente a eficiência operacional.

NOTAS DE RODAPÉ

*(The International Traffic in Arms Regulations – ITAR Part 121 – The United States Munitions List do Directorate of Defense Trade 
Controls do U.S. Department of State)
** ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas) é uma estrutura de certificadores criptográficos que viabiliza a emissão de 
certificados digitais para identificação virtual do cidadão. É mantida, executada e auditada pelo ITI (Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação), autarquia federal criada para este fim. O ITI segue normas estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, cujos 
membros são nomeados pelo Presidente da República.
***Veja mais nesse link: http://appleinsider.com/articles/16/04/12/fbi-reportedly-paid-gray-hat-hackers-for-zero-day-exploit-in-san-
bernardino-iphone-case
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Em Janeiro de 2016 co-fundou a Ventura Enterprise Risk Management, 
empresa americana com atuação global de prevenção e mitigação de riscos 
cibernéticos, onde ocupa cargo de diretor executivo.    

CEO E CO-FOUNDER DA VENTURA ERM

A Ventura Enterprise Risk Management é uma empresa especializada na gestão de riscos corporativos, com matriz em 
São Francisco (EUA). Sua missão é ajudar seus clientes a avaliar, prevenir e mitigar riscos ao negócio com foco no âmbito 
cibernético, através de suas ofertas de produtos e serviços nos segmentos PCP (Pre-Crime Prevention) e PCM (Post-Crime 
Mitigation). Sua equipe de executivos soma mais de trinta anos de experiência e especialização em defesa cibernética, 
ajudando empresas e governos a combater esse importante fenômeno que está transformando a economia global.


