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1. lNTRODUçAo 

O final do século XX vem sendo marcado por um avanço tecnologico de 
alta velocidade, por urna diminuiçao das fronteiras e barreiras culturais e 
economicas dos pafses, pela necessidade de informaçao e pela facilidade de 
acesso, tanto fisico corno virtual, aos mais distantes pontos do globo terrestre. 

Tais fatos facilitam a integraçao entre os povos e culturas, bem èomo 
trazem avanços cientfficos, sociais e econòmicos, acarretando um 
desenvolvimento global de particulares e de naçoes. 

1 Advogado, cspecializando cm Ciencias Penais pela PUC/RS e Conselheiro do Instituto 
Transdisciplinar de Estudos Criminais. 
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O instrumento capaz de possibilicar esse avanço, grande responsavel por 
estas mudanças de final de milenio, sem duvida, é o computador. Inicialmente 
urna maquina gigantesca utìlizada para a realizaçao de calculos e limitada a 
um ramo espedfico de atividades, constirui-se hoje num equipamento portati!, 
capaz de proporcionar acesso a qualquer local do pianeta, scndo utilizado 
numa gama infinita de atividadcs - capaz de salvar vidas, mas, também, de 
causar danos, tanto econòmicos, quanto de funcionamento dos aparatos 
estatais, podendo, até mesmo, ser utilizado para matar. 

O presente estudo tem por objetivo trazer a discussa.o da problematica 
dos delitos informdticos, caracterfstìcos de sua natureza tecnologica, bem 
corno daqueles que sempre fizeram parte de nosso cotidiano e que hoje 
apresentam novas formas de execuçao realizadas com o auxflio de 
computadores, assunto que, embora discutido mundialmente diante da 
realizaçao de atividades criminosas cada vez mais vinculadas aos 
computadores, nao gerou no seio da comunidade jurfdica nacional urna 
troca de idéias mais profunda ou, até mesmo, relevante. 

A irnportàncìa dada por outras naçoes aos delitos informaticos, esta 
intimamente ligada ao aumento das relaçoes econòmicas entre particulares 
e governos de diversos pafses. Hoje, qualquer adolescente pode, por seu 
computador pessoal, realizar compras de produtos fabricados e vcndidos 
por lojas de Hong Kong. Alérn do comércio, tarnbém é perfeitamente 
possfvel, por exemplo, que um ìndividuo residente em Nova York ingresse, 
desautorizadamente, no sistema de urna instituiçao financeira localizada 
em Singapura, para realizar urna transferència economica para urna conta 
corrente de um banco de Sidney, ou ainda, alterar ou destruir programas de 
gerenciamento <lessa instìtuiçao. 

Como se percebe, o progresso tecnologico trouxe consigo um avanço na 
forma de cometimento de delitos, gerando insegurança mundial e levando 
inumeros pafses a discutir essa matéria. Caso o Brasil deseje ingressar na 
chamaàa globalizaçao da economia, integrado ao crescimento das relaçoes 
existentes entre os pafses mais desenvolvidos, faz-se necessario o estudo 
desses delitos, além do desenvolvimento de técnicas de investigaçao dessa 
nova atividade criminosa. 

Nao basta a simples elaboraçao de leis relativas a esse tema, é necessaria 
urna discussao global, alicerçada na preocupaçao de reprimir essas condutas, 
no C6digo Penai vigente e, sobretudo, nas garantias constitucionais e de 
direitos humanos concementes a cada cìdadào. 

A simples criaçao legislativa, sem a necessaria discussao prévia, poderia 
ensejar a criaçào de urna lei ìncapaz de combater a criminalidade 
informatica, de urna lei supérflua - pois varias dessas condutas poderiam se 
adequar perfèitamente à legislaçao existentc ou, ainda, fato que causa 
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maior preocupaçao, de iei contraria às garantias fundamentais dos cìdadaos 
previstas na Carta Magna, desconectada do Direito Penal moderno e de 
sua utilidade, apenas corno ultima ratio, fato nao raro dentro da floresta 
legai em que vivemos. 

Desta forma, esse trabalho traz consigo a preocupaçao de apresemar a 
matéria, de arrolar as principais atividades delituosas praticadas por meio de 
computadores, de trazer alguns casos de utilizaçào crùnìnosa desse instrwnento 
de desenvolvimento cultural e, oxala, ser a semente de urna discussao 
nacional necessaria desse tema, tao cuidado por professores, legisladores e 
cientistas de outros pafses, e olvidado pela grande maiorìa dos estudiosos 
brasileiros. 

2. EscLARECIMENTOS TERMINOLOGICOS 

Antes de ingressarmos propriamente na problematica dos delitos 
informaticos e dos realizados mediante o uso de computadores, faz-se 
necessario esclarecer alguns termos técnìcos utìlizados no presente 
estudo, em funçao dos operadores do dìreito, nao estarem muito 
familiarizados com o léxico informatico. 

O computador é formado por elementos de hardware e software. O 
hardware se constitui na parte fisica do computador; é a parte mecanìca 
do mesmo; é o teclado, o monitor, o gabinete, enfim, sao todos os 
componentes ffsicos do computador. Software, por sua vez, é urna 
determinada seqiiéncia de comandos, realizados em urna linguagem 
propria que pòem em funcionamento a parte hardware do computador, 
controlando seu funcionamento. É o software que estabelece e 
possibilita as tarefas a serem realizadas; sào os chamados programas. 
Urn computador sem software nao é capaz de funcionar, podendo ser 
comparado a um livro sem letras ou desenhos. Além dos programas 
propriamente ditos, software é toda a forma de expressao existente no 
computaàor, desde informaç6es até vfdeos gravados no disco rigido. 

O disco rfgido, também chamado de winchester, é o elemento de 
hardware que armazena todos os software. Qualquer programa 
instalado ou documento que se deseja gravar no computador sera 
annazenado nesse espaço fisico. 

Os Dados sao elementos formadores das informaçòes armazenadas 
pelo computador. Cada carater v.g., letra, espaço, vfrgula, possui um 
c6digo numérico. Ao se gravar urna frase para o disco rfgido, nao sao 
armazenadas as letras ou sìnais integrantes dessa oraçao, mas o codigo 
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correspondente a cada carater na seqiiència desejada que, ao ser 
acessada, correspondera ao texto digitado. Urna !etra é formada por 
urna seqiiència de dados que constitucm-se no menor elemento 
formador de urna informaçao. Um dado isolado nao possui significado 
algum. A informaçao é o conjunto de dados que carrega consigo um 
significado. 

Internet. Também chamada de lnformation Superhighway. ''.A Internet 
nao é mais que urna rede gigantesca e de ambito mundial que conecta 
centenas de milhares de computadores - cada um dos quais podendo 
estar conectado a sua propria rede locai." "Ela é simplesmente um 
enorme conjunto de computadores individuais." 2 

Para se conectar à Internet é necessario um contrato entre o usuario 
do computador e um provedor de acesso. Esse contrato obriga o provedor, 
mediante pagamento de urna mensalidade por parte do interessado, a 
fornecer acesso à rede mundial de computadores. Para ingressar na 
rede se faz necessaria urna ligaçao via modem (dispositivo ffsico, interno 
ou externo ao computador, que conecta seu computador a linhas 
telefònicas para a transmissao de dados digitais) ao provedor de acesso 
que ap6s solicitar a digitaçao de urna senha, se a mesma estiver correta, 
remete-o para a Internet, possibilìtando a conexao com computadores 
ligados no munda todo. 

Wodd Wzde Ui-b é a parte integrante da rede onde se situam as 
chamadas home pages. As home pages, corno o proprio nome diz, sao 
paginas criadas por pessoas ffsicas, jurfdicas, governos, etc., e que se 
apresentam à disposiçao de qualquer usuario da internet que deseje 
acessa-la, conhecè-la, e obter informaç6es sobre um assunto especffico. 
As home pages também sao conhecidas por sites. 

Webmaster é o administrador da home page. É quem cria e atualìza 
o site. 

Download é o ato dc gravar um determioado arquivo à disposiçao 
em algum sùe para o computador do usuario. 

Rede é a ligaçao feita por meio de cabos, fibras 6ticas ou iinhas 
telefònicas em que se conectam mais de um computador. Pode ser in
terna, unindo computadores de um escrit6rio de advocacia, ou externa, 
cujo principal e maior exemplo é a Internet. 

Correio eletronico ou ~-mail, é a forma mais comum de comunicaçao 
eletrònica. As correspondèncìas (mails) sào envìadas em segundos de 

2 Michael Miler, in Internet (Rapido e fadl para inìdantesì, Rio de Janeiro, Ed. Campus, p. 2. 
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um computador para outro. Agilizou a comunicaçao nacìonal e 
ìnternacìonal, economizando tempo e dinheiro. 

Chat é um locai de bate-papo que se encontra em algunssùes da Internet. 
É urna "conversa" envolvendo diversas pessoas que se comunicam, em 
tempo real, pelo teclado de seus computadores. Nao existe censura. 
Qualquer pessoa pocle fa!ar o que bem entende, nao havendo nenhuma 
cxigèncìa de identificaçao; apenas um codi nome fictf cio. 

3. CONCEITO 

A primeira grande discussao acerca do tema reside na sua conceituaçao. 
No que se constiruern os delitos informaticos? Diversos autores trazem 
conceituaçoes e nesse momento se faz necessaria a apresentaçao das mesmas, 
bem corno, tecer algumas crfticas quando necessarias. 

A Polfcia Federai japonesa, segundo o professor japones Atsushi Yama
guchi3, defìne os delitos informaticos corno "atos, dolosos ou culposos, que 
obstruem a funçao de um computador ou rede, bem corno deles se utilizam 
de forma ilegal". 

Essa conceituaçao, perigosamente, atribui à conduta culposa a pratica 
do delito informatico. 

Sendo o computador urna unidade de trabalho de conhecimento e 
desenvolvimento constante, corno se poderia atribuir a alguém a pratica 
de um deliro informatico a partir de uma conduta culposa? Seria 
juridicamente relevante a conduta de alguém que por imperfcia causasse 
o travamento de urna rede de computadores? Creio que nao. O dolo é 
fundamental na atividade do agente dessa nova pratica delitiva. Tipificar 
essa açao na forma culposa afugentaria aqueles que estao se familiarizando 
com esses ìnstrumemos de progresso da humanidade, restringindo sua 
utilizaçao a técnicos em computaçao, causando um retrocesso no 
desenvolvimento e agilìdade da sociedade. 

Charles L. Owens \ diretor da Seçao de Crimes Financeìros do FBI, 
em exposiçao realizada ao subcomitè de tecnologia, terrorismo e 
informaçoes governamentais do Senado norte-amerìcano em rnarço de 
1997, definiu corno Computer Crinu: o ingresso em redes de computadores 

'A. Yamaguchì, Computer Cn'mes and Other Crìmes a~ai,w lnformation Techno!ogv :'n Japan, 
!nternational Reviewof Penal Lav.; Vol. 64, nn l-2, Tolou,e, Erè,, 1993, p. 432. 

1 In Compi1ier Crimc ,md Comp"tcr Rrlated or Facilitatcd Cn'mcs. http://www.fbi.go\Jcongre$,Ìowens 
em l O de dezembro de 1997. 
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com o intuito de alterar, subtrair ou destruir informaçoes ou inabilitar 
sistemas, crimes fìnanceiros perpetrados através da Internet, transmissao 
de materiai sexual explfcito - incluindo pornografia infanti! - via 
computador e crimes de propriedade intelectuàl facilitados pela 
informatica. 

Como se percebe, a defìniçao de Charles Owens peca no momento em 
que, dentro da conceituaçao, insere exemplifìcaçoes de formas delitivas, 
nao se detendo em um conceito basico, definitivo da forma criminosa em 
discussao. No momento em que novas formas de açoes realizadas por meio 
de computadores forem surgindo, o conceito em questao estara a caminho 
da obsolescencia. 

Os delitos informaticos, mundialmente conhecidos por Comf uter Cri
mes, sao definidos pelo Ato Legislativo do Estado de Nebraska corno "a 
açao praticada por qualquer pessoa que, intencionalmente, acesse ou 
possibilite o ingresso, direta ou indiretamente, a um computador, a 
programas, ou a redes integradas de computadores, sem autorizaçao de 
ingresso nas mesmas, ou ainda, que, tendo autorizaçao, intencionalmente, 
exceda os limites da mesma." 

Tal definiçao tem corno objetivo principal evitar o acesso e a potencial 
destruiçao de dados por parte de urna pessoa desautorizada a conhece-los 
e, muito menos, a obte-los. Visa à preservaçao e integridade das informaçoes 
constantes em urna unidade ou rede de computadores. 

O professor italiano Carlo Sarzana, em seu artigo Criminalità e 
tecnologia6, tem corno crimes por computador "qualquer comportamento 
criminogeno no qual o computador esta envolvido corno meio ou objeto 
da açao delitiva". Nilda Callegari, em seu artigo Delitos informaticos y 
legislaci6n7 afirma que o delito informatico é "aquele que se da com o 
auxi'.lio da informatica ou de técnicas anexas". 

Rafael Fernandez Calvo, por sua vez, define essa nova forma delitiva 
corno "a realizaçao de urna açao que, reunindo as caracterfsticas que 
delimitam o conceito de delito, por meio de um elemento informatico ou 
telematico, viola os direitos e liberdades dos cidadaos garantidos no tftulo 
1 da Constituiçao Espanhola." 

Maria de la Luz Lima em delitos electr6nicos afirma que o "delito 

5 Nebraska Computer Crimes Act. - http://www.engr.unl.edu/computinglnebr-computer
crimes.html, em 27/05/98. 

6 C. Sarzana, Cn"minalità e tecnologia, in Rassegna Penitenziaria e Criminologia, ano 1, 1979, n° 1-
2, p. 53. 

7 N. Callegari, Delitos informaticos y legislaci6n, in Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Polfticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, 1985, n° 70, p. 115, Medellfn, Colombia. 
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eletrònico em um sentido amplo, é qualquer conduta criminogena ou 
criminal que, em sua realizaçao, faz uso da tecnologia eletrònica, seja 
corno método, meio ou fim e que, em sentido estrito, o deliro informatico é 
qualquer ato ìHcìto pena! no qual os computadores, suas técnicas e fonçòes 
desempenham urn determinado papel, seja corno método, meio ou fim." 

A home page da Dìvisao de Estudos de P6s-Graduaçao, da Faculdade 
de Direito da UniversidadeAutònoma de Sinaloa no México8, entende, por 
sua autora Silvia Palazuelos, que delitos informaticos, "sao toàas as 
condutas ilfcitas suscetf veis de serem sancionadas pelo direito penai, em 
que se faz o uso indevido de qualquer meio informatico." 

Entendo que tais definiçoes deixam a desejar, urna vez que os delitos 
informaticos, por sua natureza e pela novidade que representam, nao se 
constituem em praticas ja previstas pelo ordenamento juridico penal, mas 
sim, em novas praticas caracteristicas e exdusivas do uso dos computadores. 
Por exemplo, seria crime de informatica a inserçao proposital de um vfrus 
em urna determinada rede, a fim de destruf-la, o que, certamente, niio 
poderia ser capitulado corno crime de dano, mas necessitaria de um 
tipo pena! espedfico. 

Antes de conccituar os delitos informaticos, se faz necessaria a 
consciència da criaçao de urna terminologia nacional comum. Todos 
estudiosos nacionais que se aventuraram no estudo dos, por rnim 
chamados, delitos informatìcos, creio que cometeram seu principal 
equfvoco quando se despreocuparam com a necessidade de criaçao de 
urna nomenclatura nacional, utilizando-se da expressao Computer 
Crimes. 

Entendo ser a expressao delito ou crirne informatico aquela que 
melhor expresse a nova forma delitiva que se apresenta. A partir dessa 
expressao se faz a necessaria distinçao entre delitos informaticos (que 
tutelam a integridade dos dados, sendo esteso objeto materiai do crime) 
e atividades delimosas realizadas mediante o uso de computadores. 

O equivoco dos estudiosos acima referidos reside no momento em 
que nao estabelecem, antes de qualquer definiçao, urna diferenciaçao 
basica que impoe ser feita entre (a) delitos informaticos proprìamente 
ditos ou pr6prios e (b) condutas que utilizam a informatica corno forma 
de facilitar a realizaçao de crimes ou delitos informatìcos impr6prios. 

0s delitos informaticos impr6prios, na verdade, constituem a grande 
maioria c!as condutas ilfcitas tidas corno crimes de computador. Ha uma 
infinidade de açoes tìdas corno tipicas e antijurfdicas que se tornaram 

• http://tiny.uasnet.mx/proll cln/der/silvi~define.htm cm 28/03/98. 
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mais facilmente realizaveis, e com maiores chances a impunidade, com 
o auxflio dos computadores. Com o avanço tecnol6gico que vivemos, 
nao resta duvida de que, em breve, poucas serao as condutas penalmente 
puniveis em que nao se possam utilizar os computadores corno meio de 
facilitaçao para a sua pratica. Tais praticas, contudo, nao podem ser 
consideradas corno delitos informaticos pr6prios. Independentemente da 
conduta praticada e de sua forma de execuçao, tais crimes continuarao 
existindo independentemente da utilizaçao de computadores. O maximo 
que sè poderia exigir do legislador, seria a inserçao de causas especiais de 
aumento de pena pela utilizaçao de meios informaticos corno ferramenta 
para a pratica e garantia da impunidade do agente; criar tipos especiais, 

· pela simples utilizaçao da tecnologia na pratica de delitos que possam ser 
praticados independentemente <lessa utilizaçao, seria mais um dentre os 
excessos legislativos com que convivemos diariamente. 

Ja os delitos informaticos pr6prios, se constituem em açoes realizadas 
com o intuito de destruir, obter, copiar ou alterar dados de urna unidade de 
computador ou, ainda, de urna rede. Sao condutas a serem praticadas 
especificamente contra os dados ou o pr6prio sistema que os abriga. Como 
se percebe, sua realizaçao somente se da envolvendo, pelo menos, um 
computador. Caso nao existissem computadores no mundo, tais delitos ja
mais seriam cogitados e, muito menos, perpetrados em nossa sociedade. O 
bem jurfdico tutelado é a intimidade das pessoas e a inviolabilidade de dados, 
sendo estes o objeto materiai do delito. 

4. CRIMES COMUNS PRATICADOS POR MEIO DE COMPUTADORES - DELITOS 

INFORMATICOS IMPR6PRIOS 

Inumeros se constituem os delitos comuns praticados com o auxilio ou 
por meio de computadores. A simples lei tura dos tipos elencados no C6digo 
Penai Brasileiro nos permite prever a sua confìguraçao e facilitaçao de 
execuçao com o avanço tecnol6gico. A seguir, devem-se examinar algumas 
condutas que hoje sao facilmente realizadas com o auxflio da informatica. 

4.1. Cri'mes contra a honra 

O exame a ser feito parte do C6digo Penal, Capf tulo V, que contempla 
os chamados crimes contra a honra. Os delitos de calunia, difamaçao e 
infuria, previstos, respectivamente nos artigos 138, 139 e 140, tem a sua 
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pratica perfeitamente facilitada pela utilizaçao de computadores, mais 
especificamente, da Internet. Em questao de segundos, urna pessoa 
pode, sem que necessariamente se identifique, caluniar, difamar ou 
injuriar alguém. Os chamados chats, paginas virtuais de bate-papo 
onde urna infinidade de pessoas se interliga em conversas a tempo real, 
utilizando-se de codinomes, e sem apresentar seu endereço eletronico 
verdadeiro, abrem um espaço gigantesco para a pratica dos delitos con
tra a honra. 

Como se percebe, a Internet e o direito ao anonimato que a rnesma 
carrega podem incentivar a pratica de violaçoes à honra de urna 
determinada pessoa, sem que o agente, para faze-lo, necessite se 
identificar, acarretando a impunidade do ato ilfcito praticado. 

Convém observar que, à semelhança dos crimes comuns praticados 
por computador, a doutrina e a jurisprudencia ja identificaram os cri
mes contra a honra praticados por meio de imprensa, sern serern cri
rnes de irnprensa, previstos em lei propria. Alias, nos crimes comuns, 
por meio de imprensa, cabe majorante prevista no Codigo Penai (art. 
141, III, "por meio que facilite a divulgaçao"). Ja nos delitos de imprensa 
propriamente ditos a pena cominada apresenta-se maior, nela embutido 
o aumento do referido inciso. Havendo urna diferença entre crimes de 
imprensa e os praticados por meio de imprensa, a mesma divisao deve 
se observar em relaçao aos crimes de informatica e os praticados por 
meio de informatica. 

Os delitos contra a honra praticados por meio de atividade 
informatica nada mais sao que os mesmos delitos contra a honra 
previstos desde as leis de Manu, de Solon - na Grécia - e desde a mais 
remota época da civilizaçao romana. 

No bem dizer de Nélson Hungria, "O interesse jurfdico que a lei 
pena! protege na espécie refere-se ao bem irnaterial honra, entendida 
esta, quer corno sentimento de nossa dignidade propria (honra interna, 
honra subjetiva), quer corno apreço e respeito de que somos objeto ou 
nos tornamos merecedores perante os nossos concidadaos (honra 
externa, honra objetiva, reputaçao e boa fama)9. · 

4.2. Crimes contra a liberdade individuai 

0s delitos previstos no capftulo VI do Tftulo I da parte especial do 
C6digo Pena! passaram a ter relevancia na esfera penal a partir dos filosofos 

9 Nelson Hungria, in Comentarios ao C6digo Penai, Vol. VI, Rio de Janeiro, Forense, 1945, p. 33. 
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do direito natural e fixou suas bases a partir das declaraçoes dos direitos 
do homem formuladas pela Revoluçao Francesa e pelo entao nascente 
Estado Norte-Americano. 

Juridicamente, porém, passou a ser tutelada na Alemanha a partir 
dos estudos cientfficos de Grolmann, Feuerbach e, principalmente, 
Tittmann. É destes estudos que surge a categoria especial de crimes con
tra a liberdade individuai, da qual se dizia ser um direito natural 
preexistente à lei do Estado. 

Com a evoluçao hist6rica e do trabalho cientffico chegou-se a 
conclusa.o de que a lei penal niio busca proteger o chamado direito 
natural à liberdade inerente ao ser hurriano, mas sim a chamada 
liberdade jurfdica, ou seja, de exercer a sua propria vontade na orbita da 
vontade livre que o Estado assegura ao indivfduo 10• 

4 .2 .1 Violaçao de correspondencia 

Os crimes contra a Inviolabilidade de Correspondencia, previstos nos 
artigos 151 e 152 siio perfeitamente realizaveis via computador e, por se 
tratarem de tipos penais que tutelam a invulnerabilidade da 
comunicaçao de pessoas, tutelam também trocas de informaçoes 
realizadas pelos chamados correios eletronicos. Ao utilizar o termo 
correspondencia, nos tipos penais das seçoes III e IV do Capi'tulo VI do 
C6digo Pena!, os elaboradores do diploma legal nao restringiram seu 
ambito às cartas, mas garantiram a tutela a todas as forrnas de troca de 
informaçoes materializaveis entra pessoas (cartas, telegramas, correio 
eletronico, telex, etc.). 

4.2.2. Divulgaçao de segredo 

O artigo 153 do C6digo, ao tratar da divulgaçao de segredos, no meu 
entender, ao tipificar a divulgaçao, sem justa causa, de conteudo de 
documento particular ou correspondencia confidencial com o intuito 
de produzir dano a outrern, pelos mesmos motivos, também abarca a 
hip6tese de divulgaçao de documentos eletronicos, bem corno mails 
confidenciais, que nada mais sa.o que correspondencias sigilosas enviadas 
via computador. 

10 Nelson Hungria, op. cìt., p. 124. 
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4.3. Cn"mes contra o patrimonio 

Os crimes contra o patrimonio, previstos desde o artigo 155 do C6digo 
Penal, constituem-se na grande modalidade criminosa atual realìzada via 
computadores. 

4.3.1. Furto 

Previsto no artigo 155, constitui pratica usual na informatica bancaria. 
Inumeros sao os casos relacionados, de pessoas que ingressam em redes 
bancarias e, mediante a utilizaçao de c6digos e senhas, tem sucesso na 
transferència e envio de valores; a partir de urna conta ( corrente, de poupança 
ou de aplicaçao) de terceiro. Essa açao, nao resta diivida, se constitui em 
um crime de furto, uma,vez que o objeto da subtraçao é coisa alheia m6vel, 
dinheiro ou valor. · 

Ainda, constitui crime de furto o ingresso, com senha de terceiro, em 
um provedor de acesso à Internet, a fim de utilizar-se desse serviço 
gratuitamente. Para que um particular tenha acesso à Internet, realiza 
um contrato com determinado provedor de acesso que lhe estipula um 
preço por determinado numero de horas que podera se utilizar do serviço. 
Como se percebe, a prestaçao desse serviço, tal qual o fornecimento de 
energia elétrica, possui valor economico. De tal sorte, em conformidade 
com o paragrafo terceiro do artigo 155, a utilizaçao nao autorizada de 
serviço de acesso à Internet concedido a terceiro, se constitui em crime de 
furto. 

O bem jurfdico tutelado é a posse e propriedade de coisa m6vel, o que, 
mediante a utilizaçao da informatica, é desrespeitado pelo agente. Nao 
restando a menor diivida, portanto, de que esta pratica delituosa realisada 
por meio de computador nao constitui delito informatico propriamente dito. 

Nenhuma das condutas acima descritas se adapta ao tipo penai previsto 
no artigo 171, estelionato. Para a confìguraçao desse crime, se faz necessario 
induzir ou manter alguém em erro mediante ardi! - ao menos urna 
determinada pessoa e nao um sistema eletronico. 

Sendo realizado via informatica, o que dificulta a investigaçao, e, sem 
diivida algumay facilitarla a pratica do delito urna vez que desnecessaria 
açao ffsica junto ao bem furtado, caberia, em que pese discordar do quan
tum da pena correspondente ao furto qualificado - o que nao é objeto no 
presente estudo - no maximo, a inserçao de um quinto inciso no paragrafo 
quarto do artigo 155 do C6digo Pena!, caso nao se entendesse adequada a 
aplicaçao inciso III que qualifica o furto praticado mediante fraude. 
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4.3.2. Dano 

Outro crime contra o patrimonio que pode envolver pratica por meio 
de computadores, é o de dano, previsto no artigo 163 do C6digo Penai. 
Surgiu nos ultimos anos urna nova espécie de atividade <lanosa, em que 
um computador se conecta a outro via modem e a partir dai, desconecta
se, ligando o outro computador à corrente elétrica, e, assim, acarretando a 
queima do telefone ou do modem anteriormente conectado. Tal atividade 
constitui pratica do crime de dano previsto no artigo 163 do C6digo Penai, 
pois causa prejufzo ao titular do bem destrufdo, inutilizado ou deteriorado. 
Este crime, corno o de furto, s6 se admite na forma dolosa. 

4.3.3. Estelionato 

O crime de estelionato, artigo 171 do C6digo Penai, também é 
comumente praticado com o auxflio do computador. 

Um exemplo claro dessa pratica delitiva foi descrita por Charles 
Owens 11, chefe de investigaçoes do FBI, em seu relato ao Senado norte
americano. Ele menciona que em urna investigaçao conduzida pelo New 
York Computer Crimes Squad foi descoberta um website que oferecia um 
free download (copia gratuita de programa vialnternet) de um determinado 
filme pornografico. Ap6s solicitar o download, enquanto ele era 
supostamente descarregado no computador do internauta, um programa 
baixava o volume do modem do usuario e desconectava-o de seu provedor 
de acesso, direcionando-o a um numero telefònico de outro pafs, na verdade 
a um desses serviços pagos por telefone, popularmente conhecìdos corno 
0-900, acarretando ao proprietario do referido serviço, "coincidentemente" 
webmaster da pagina pornografica, enorme ganho patrimonial em prejufao 
de outrem, induzido em erro. 

4.4. Crimes praticados contra a propriedade imaterial 

O crime mais comumente confundido com delito informatico, sem 
duvida é a violaçao de direito autoral. A recente Lei n° 9.609, de 19 de 
fevereiro de 1998, prevè as seguintes sançoes aplicaveis aos casos de violaçao 
de direito autoral de software: 

11 http://www.fbi.gov/congress/owens.htm em I 0/12/97. 
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Art. 12. Violar dìreitos de autor de prograrnas de computador. 

Pena - Detençao de seis meses a dois anos ou multa. 

63 

§ 1 ° Se a violaçao consistìr na reprodliçao, por qualquer meio, de programa de 

computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorizaçao expressa do 

autor ou de quem o represente. 

Pena - Reclusao de um a quatro anos e multa. 

§ 2° Na mesma pena do paragrafo anterior incorre quem vende, exp5e à venda, 

introduz no Pafs, adquire, OClilta Oli tem em deposito, para fins de comércio, origi

nai Oli copia de programa de computador, produzido com violaçao de direìto 

autoral. 

Importante salientar que quando a referida lei menciona a expressao 
direitos do autor, reporta-se necessariamente a Lei n° 9.61 O de 19 de fevereiro 
de 1998 que, justamente, regula os direitos autorais. 

Nao se trata de delito informatico, mas sim, de crime praticado contra 
a proprìedade intelectual. 

4.5. Crimes contra os costumes 

4.5.1. Escritos ou objeto obsceno 

Dentro do capfrulo dos crimes contra os costumes, encontramos o artigo 
234: "Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de 
comércio, de distribuiçao ou de exposiçao pubiica, escrito, desenho, pintura, 
estampa ou qualquer objeto obsceno." 

Trata-se de um tipo penal alheio à realidade mundial, cego diante da 
panorama que se apresenta. Caso fosse apljcado, 90% dos proprietarios de 
bancas de revistas estariam atras das grades. E o reflexo da moralidade exigida 
na década de 40, desprovido de qualquer interesse do direitò penal moderno. 
A tipificaç:ao <lessa conduta tern corno unica funçao somar-se a urna carga 
legislativa-pena! alheia à rea!idade do século XX, à !iberdade de expressao 
e aos direitos e garantias fundamentais dos cidadaos, e, por conseqliència, 
afastada dos principios norteadores do direìto penal. 
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4. 5 .2. O Estatuto da C,iança e do Ado/,escente e a publicaçao ck materiai pomogrdfico 

O referido estatuto penalìza a conduta prevista em seu artigo 241: 
Fotografar ou publicar cena de sexo explfcito ou pornografica envolvenào 
criança ou adolescente. 

Essa conduta, nao ha duvidas, efetivarnente, deve ser reprirnida, seja 
ela realizada pelos meios convencionais, seja ela possìbilitada por meio de 
computadores. Um usuario da web que em sua home page publique 
fotografias ou filmes pornograficos, envolvendo crianç:as ou adolescentes, 
certamente, tera de responder pelo delito previsto no referido arcigo. Nao 
basta, porém, para a sua configuraçao, a simples colocaçao de links capazes 
de proporcionar o acesso a outra paginas que contenham esse materiai; o 
administrador da pagina remota nao é o usuario em questao; nao lhe pode 
ser atribufda a responsabilidade sobre a conduta de terceiro. 

4.6. Crimes contra a paz publica 

Conforme os ensinamentos do jurista argentino Sebastian Soler12, os 
crimes contra a paz publica (delitos contra el orden publico) sao aqueles que 
afetam a tranqiiilidade e confìança sociai. Nao tratam de defender 
propriament~ a segurança social, massima idéìa, o sentimento de segurança. 

Hungriab afirrna que tais crimes nao apresentam a efetÌYa perturbaç:ao 
da ordem publica ou da paz publica, mas sim a quebra do sentimento geral 
de tranqiiiìidade correspondente à confiança na continuidade normai da 
ordem jurfdico-social, em virtude de urna possìbilidade de perturbaçao 
concreta da paz publica. 

Dentre os crimes contra a paz publica, sao facilitados pela utilìzaçao 
de computadores os delitos previstos no artìgo 286 -- Incitaçao ao crime- e 
287 -Apologia de crime ou criminoso. 

O Correio eletrònico agiliza a pratica desses delitos, bem corno a criaçfo 
de sites com esse intuito. Nao raras sao home pages neonazistas de cunho 
eminentemente racista e paginas de grupos tcrroristas internacionaìs corno 
o grupo separatista Basco ETA. 

12 Sebasti;m So!er, Derccho Pen:i!Argeutino, 'fomo Iv, Buenos Aires, Tipografica Ed1tora Argentìna, 
1951, p. 630. 

'' Hungria, op. cit. Vo! IX, p. 163. 
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4.7. Cr-imes praticados porfimc-ioruirio publico contra a administraçiio ern geral 

4.7.1. Peculato 

O peculato é outro dedito previsto na parte especial do C6digo Penai 
que pode ser facilitado pelos computadores, mas q ue, nem por isso, se 
constituira em um ddito informatico. Vicente Grecco Fiiho 14 salienta isso 
muito bem quando cita o exemplo de um caso ocorrido no Tribunal de 
Justiça do Estado de Sao Paulo. Um técnico da Prodesp (Companhia de 
Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo) incluiu nomes fictkios 
de desembargadores, parecidos com os verdadeìros, na folha de pagamento 
do tribuna!, desviando para si o salario pago aos "desembargadores 
virtuais". O refe rido professor nao vacila em afirmar, de maneira 
absolutarnente correta, que tal fato independe da utilizaçao da informatica 
para se chegar ao resultado desejado. Na verdade, trata-se do delito previsto 
no §1° do artigo 312 do C6digo Penal, o chamado peculato-furto. Caso, no 
entanto, fosse praticado por pessoa nao funcionaria, nao passaria de crime 
de furto. 

5. DELITOS INFORi\lL'\T!COS PR6PRIO5 

Ap6s a apresentaçao e analise de alguns crimes comuns praticados com 
o auxilio de computador, finalmente, podemos ìngressar nos delitos 
informaticos propriamente ditos. Como ja salientado anteriormente, se 
constituem nessa espécie as aç5es praticadas especificamente contra dados 
armazenados em unidades ou redes operacionaìs. É urna espécie de delito 
caracterfstico do fim do século XX, perpetrada unica e exclusivamente a 
partir e contra computadores. 

A seguir, serao apresentadas as classificaç6es do delitos informaticos 
feitas por dois dos mais conceituados estudiosos da matéria, os professores 
Atsushi Yamaguchi e Ulrich Sieber, bem corno urna critica a cada 
classificaçao proposta. A partir dessas crfticas, propoe-se urna conceituaçao 
especffica para os delìtos informaticos. 

14 Eunice de Nunes, Crìme computadorìzado divide comunidade jurfdica, Caderno Cotidiano, 
Folha de Sao Paulo, 2!/09/96, p. 2-3. 



66 lnformatìca e diritto I Studi e ri'cerche 

5.1. Classifìcaçao japonesa dos delùos infonnaticos 

O professor Atsushi Yamaguchì 15 relaciona a classificaçào japonesa 
quanto as espécies existentes de Compute,· C1·imes: 

a) Manipulaçào de dados: 
É toda a espécie de manipulaçào na inserçao, no processamento, 

na safda ou no arrnazenamento de dados, corno inserir dados sem 
autorizaçao, falsificar ou apagar dados do computador. 

b) Apropriaçao de dados de computadores: 
Constitui na obt('.nçao ou divulgaçào ilegal de dados de entrada, 

dc armazenamento ou resultados de processamento. O acesso nao 
autorizado inclui-se nessa categoria corno elemento constitutivo desse 
delito. O professor japonès ilu~tra a definiçao com os seguintes 
exemplos: 

O caso Nikkei McGrow Hill ocorrido em 1970. A copia magnética 
da lista de todos os dientes da Nìkkei Company foi realìzada sem 
autorizaçao e entregue a sua concorrente. 

O caso Keio Department Store, 1985. Um técnico de informatica 
da Keio Department Stare retirou do escrit6rio urna copia da lista de 
clientes, sob o pretexto de realizar urna copia de segurança e, 
posteriormente, vendeu essa lista às cmpresas concorrentes. 

e) Uso desautorizado de computadores: 
Como o proprio nome sugere, é o uso dc um computador ou o 

ingresso em urna rede sem estar autorizado para tanto, com o intuito 
de processar dados. Um exemplo comum e reprirnido nos Estados 
Unidos é o chamado "furto de tempo" que consiste na utilizaçao de 
computadores de urna empresa, por parte de um funcionario, para 
realizar trabalhos particulares, sem autorizaçao para tanto. 

d) Computer Sabotage: 
Consiste na destruiçao de elementos de hardware do computador, 

obsrruindo a funçao de processamento de dados. Yamaguchi entende 
que a destruiçao de software constìtui manipulaçao de dados. 

Como exemplo, é trazido o Hazamaguimi Bui!ding Case, 1975, 
quando a sala de telex do Hazamaguimi Building que armazenava 
fìtas magnéticas para computador foi destrufda por urna explosao de 
bombas. 

"Op. dt. p. 435. 
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5.2. Critica à classificaçiio japonesa 

A relaçao de condutas acima descritas cria uma distinçao 
aparentemente desnecessaria entre a manipulaçao de dados e a aproprìaçao 
dos mesmos. Nao ha uma razào, aparentemente, necessaria para urna 
classificaçao especffica da apropriaçao de dados, urna vez que a 
manipulaçao, no momento que incluì a ìnserçao, a falsificaçao e o 
apagamento de dados, poderia, também, prever a apropriaçao ou copia 
dos mesmos. Todas condutas se retèrem às atividades nao autorizadas con
tra a integridade e o carater sigiloso dos dados armazenados em um 
computador. 

Quanto ao uso desautorizado de um equipamento para processar dados 
é necessario que se faça urna distinçao. Quanto ao furto de tempo (time 
theft), no meu entender, nào seria urna conduta capaz de ser tipificada 
corno crime. A criminalizaçao dessa conduta se constituiria em um abuso 
urna vez que vinculada unica e exclusivamente à questao monetaria da 
utilizaçao do computador, e nao ao sìgilo dos dados armazenados no 
sistema. O chamado "time theft" nao consiste numa açao que deva ser 
prevista e reprimida pelo ordenamento penal. Caso o processamento em 
questao envolva dados ja armazenados na maguina e de acesso privativo 
nao conferìdo ao agente, af sim, podera se fi:t!ar em delito informatico. 

Por fim, ouso discordar mais urna vez da doutrina japonesa quando 
arrola corno espécìe de delito informatico a chamada "Computer Sabo
tage". A açao em questa.o, conforme ja referido quando da analìse dos 
crimes contra o patrimonio, mais especìficamente, do de dano, é um crime 
comum, que em nada se refere a caracterfsticas pr6prias dos computadores 
para seu cometimemo. O proprio exemplo trazido pelo professor esclarece 
a inexistència de um "computer crìme". 

5.3. Classificaçao de Ulrich Siebe/ 6 

Segundo o professor alemao de Direito Penai, temos as seguintes for
mas de atuaçà~ 17 configuradoras de dditos ìnformaticos: 

a) Fraude por manipulaçào de um sistema de um computador contra 
um sistema de processamento de dados: o agente, mediante troca de àados, 
procura obter urna vantagem economica. Com a propagaçao de caixas-

16 Ulrich Sieber, The lntemational Handbook on Comp!i!t:r Crime. New York: John ',Vìky Sons, 
1986. 

,: Maria Helena Junqueira Rei~, Computer Crimc.<. Belo lforizontc. Del Rey, 1996. p. 29. 
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eletrònìcos em todo o munda, é urna pratica que vem aumentando dìa-a
dia, o agente age sobre os dep6sitos monetarios, por exemplo, para obter 
para si vantagem pecuniaria. 

b) Espionagem informatica e furto de software: sao atividades que 
podem ser reaìizadas por prograrnas copiadores. 

e) Sabotagem informatica: pode ser realizada por urna "bomba de 
tempo" que destroi ou distorce o funcionamento originai do programa. 

d) Furto de tempo: ocorre quando empregados utilìzam, sem 
autorizaçào, computadores da empresa em que trabalham para realizar 
serviços particulares, alheios às funçòes que desempenharn. O C6digo 
Penai da Virgfnia considera corno propriedade o tempo do computador ou 
de serviços de processamento de dados, incrirninado o seu uso nao 
autorizado. 

e) Acesso nao autorizado a sistemas: constitui em um acesso ao sistema 
a partir de um computador distante, sem a autorizaçao do utilizador da 
unidade ou da rede "visitada". Essa conduta pode acarretar a alteraçao, 
obtençao e destruiçao de dados e informaçoes constantes do computador 
"hospedeiro". 

f) Ofensas tradicionais: constitui na utilizaçao de computadores para 
evitar a comprovaçao de açéies criminosas. 

5.4. Critica à classificaçiio de Ulrich Sieber 

Ouso discordar da classificaçao apresentada pelo catedratico alemao 
da Universiòade de Wiìrzburg. Assim corno na classificaçao japonesa, o 
ilustrado professor peca no momento em que considera crimes de 
computador condutas punfveis ja previstas nos ordenamentos jurfdicos 
desde antes da chegada da informatica ao nosso cotidiano. 

A fra ude por manipulaçao de dados, nada mais é que um crime contra 
o patrimònio, o furto de valores monetarios de urna instituiçao financeira .. 

As ofensas tradicionais, corno o proprio nome diz, nao poderiam fazer 
parte dessa classificaçao, urna vez que sua pratica nao se deve à existència 
dos computadores; apenas é facilitada por ela. 

O furto de tempo, conforme ja mencionado acima, jamais poderia se 
constituir em delito informatico. A referìda lei vigente no estado da Virginia, 
nos E.U.A., beira o absurdo e nao causa espanto vindo de um pais 
mundialmente conhecido corno propagador do discurso ultrapassado, 
desumano e dissonante dos direitos e garantias fundamentais dos cidadaos, 
da Lei & Ordem. 

A sabotagem descrita por Ulrich, diversa da exposta por Yamaguchi, 
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sem duvida se constitui em um delito informatico. O bem ameaçado sao 
os dados, as informaçoes armazenadas no computador. 

Da mesma forma, concordo plenamente com a inclusao dos atos de 
espionagem informatica, furto de software e de acesso nào autorizado a 
sistemas na dassìficaçao de Ulrich Sieber. 

5.5. Classificaçiio dos delitos infonndticos perante as garantias e os direùos do 
cidadiio e o bem juddico que se visa tutelar 

A Constituiçao Federal de 1988 se constìtuìu na efetivaçao do Estado 
Democratico de Direito. Vinte e quarro anos ap6s o golpe militar, foi conferido 
ao Congresso Nacional o poder de, representando o interesse direto do povo 
brasileiro, elaborar urna nova Carta Magna, um novo regramento social. 

Nesse contexto algumas modificaçòes foram realizadas quanto à forma 
do no novo contrato socia!. Historicamente, as Constituiçoes brasileiras 
apresentavam em seus capftulos iniciais as questòes relativa à organizaçao 
do Estado, deixando para um segundo momento os direitos, deveres e 
garantias individuais de seus cidadaos. 

A Constituiçao Federai de 1988 inovou, inserindo em seu titulo primeiro 
os prindpios fundamentais, no tftulo segundo os direitos e garantias 
fundamentais, enquanto que somente no terceiro tftulo aparece a 
organizaçao do Estado. 

1àl distribuiçao, certamente, foi conseqliència das duas décadas de regime 
de exceçào vividas por nassa sociedade. O constituinte, consciente dos anseios 
do povo, trouxe no artigo 5° da Constituiçao as garantias fundamentais do 
povo brasileiro. Tal inovaçao, quanto à disposiçao estrutural e com reiaçào 
à amplìtude de direitos, demonstra a intençao da sociedade brasiieira de 
assegurar certas garantias ao indìvfduo, protegenclo-o do Estado. Em um 
eventual conflito de norrnas constitucìonais, certamente, aquelas relatìvas 
aos direitos e garantias constitucìonais deverao preponderar sobre as de 
organizaçào e funcionamento do Estado. 

O Dìreito Penal é o ramo do direito mais sujeito às mudanças sociais. É 
um ente abstrato em constante mutaçao, sujeito diretamente às influèncias 
do munda concreto. 

Inserido nessa idéia de espelho refletor das mudanças sociais, é inegavel 
que o Direito Pena! sofreu e sofre urna influència direta dos prindpios e 
preceitos estabelecidos na nova Carta Magna, e, embora grande parte dos 
operadores do direito ainda nao tenha percebìdo, ou nao queira perceber, a 
aplicaçao do Dìreito Penal passa, necessariamente, antes de tudo, pelo respeito 
a esses preceitos. 
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O principal fundamento da legitimaçao da jurisdiçao e da independencia 
do poder judiciario diante dos demais poderes, esta voltada para a garantia 
dos direitos fundamentais, inclusive frente aos poderes da maioria. 

A democracia, sob o aspecto penai e constitucional, nao consiste na 
realizaçao da vontade da maioria, mas no acesso às garantias fundamentais 
por parte de todos os cidadaos. A Constituiçao Federai é o reflexo da democracia 
e das aspiraçoes de um povo. O respeito às garantias nela previstas é a 
materializaçao da democracia no campo do direito. 

O desrespeito das garantias fundamentais pode causar urna "crise do 
direito" que acarretaria numa crise da democracia, corno salienta o professor 
Luigi Ferrajoli, equivalente a urna crise do prindpio da legalidade, ou seja, da 
sujeiçao do poder publico à lei, na qual se fundam tanto a soberania popular 
quanto o paradigma do Estado de Direito. 

0s ideais liberais trazidos pela Revoluçao francesa, corno bem traz o 
professor Cezar Roberto Bitencourt, a igualdade e a liberdade, bases do 
Iluminismo, trouxeram ao Direito Penai um carater formai menos cruel 
àquele predominante durante o Estado absolutista, impondo limites à 
intervençao estatal nas liberdades individuais. Muitos desses prindpios 
passaram a integrar os C6digos Penais dos pafses democraticos e, afinal, 
receberam assento constitucional, corno garantia maxima de respeito aos 
direitos fundamentais do cidadao. 

Desta forma mister se faz que a tipificaçao de condutas relativas a cri
mes informaticos nao venha atrelada a um discurso meramente punitivo. É 
necessario o respeito à intervençao mfnima do direito penai, ao prindpio · 
da culpabilidade e da humanidade. 

No Brasi!, em que pese o festival legislativo com o qual somos obrigados 
a conviver, ainda nao existe, em vigor, qualquer previsao legal quanto a 
ocorrencia dos delitos informaticos pr6prios. Qual seria o objetivo de urna 
lei penai aplicavel aos delitos informaticos propriamente ditos? Urna lei 
dessa natureza, ao contrario da maioria das normas que surgem diariamente, 
punindo penalmente condutas corno "tropeçar e pisar por imprudencia na 
begonia do jardim do vizinho" 18, teria corno funçao, em conformidade com 
as modernas concepçoes de Direito Penai Mfoimo, tutelar duas garantias 
fundamentais previstas no artigo 5° da Constituiçao Federai, incisos X e 
XII: a intimidade das pessoas e a inviolabilidade de dados. 

Mas afinal de contas, em que se constituiria essa nova espécie delitiva? 
No meu entender, a fim de tutelar as garantias acima referiélas, 
constituir-se-ia Delito Informatico toda a conduta realizada com o 

18 Miguel Re alle Junior, A lei hedionda dos crimes ambientais, in Folha de Siio Paulo, Tendencias e 
Debates, 6.4.1998. 
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intuito (necessidade do aspecto voiitivo) de ingressar 
desautorizadamente em urna unidade de computador ou rede, a fim 
de visualizar, obter, copiar ou destruir dados, bem corno, afetar o 
funcionamento de um sistema causando-lhe paralisaçao, temporaria 
ou permanente, indisponibilidade de acesso ou qualquer 
conseqiìencia que prejudique o seu desempenho para o fim que se 
destina. 

A fim de melhor contextualizar a definiçào acìma, se faz necessario 
apresentar algumas aç6es praticadas ao redor do mundo e que, 
certamente, constituem-se em delitos informaticos. 

Acesso nào autorizado e obtençao de dados privativos de 20.000 
clientes do Banco Sakura. 

O jornal espanhol El Munda, em sua home page, mais 
especificamente no "diario del navegante" 19 publìca matéria em que, 
urna lista com informaçoes detalhadas de 20.000 corremistas do Banco 
Sakura, o banco japonès com o maior numero de depositances, foi 
obtida, sem autorizaçao, por meios informaticos. Esta lista continha a 
situaçao financeira de cada um dos clientes da referida instituiçao 
financeira. Segundo informaç6es do Banco Sakura, é possf vel que a 
obtençao destas informaç6es tenha sido propiciada a partir de um novo 
programa informatico em aplicaçao no Banco, por urna empresa 
contratada para tanto. Desde o episodio, foi suspenso o acesso <lessa 
empresa contratada aos dados dos depositantes. O Banco Sakura possui 
um tota! de 14 ,5 milhoes de contas de pessoas ffsicas, o mai or numero 
do Japao. 

Trata-se, darnmente de caso de acesso nao autorizado a um sistema 
de computador com o intuito de obter dados privativos do proprietario 
do sistema, no caso o Banco Sakura. Nao ha qualquer duvida quanto 
à necessidade de puniçao dos responsaveis por essa pratica. Pessoas 
tiveram seu sigilo bancario violado por particulares, algo que, em nosso 
pafs, semente pode ser obtido pela polfcia e pelo Ministério Publico 
mediante a utorizaçao judicial. 

Outro exemplo de pratica de delito informatico, também publicado 
pelo jornal El A1undo, se refere ao ingresso de "piratas informaticos" no 
Pentagono 20• O sistema de computadores do pentagono foi invadido no 
infcìo desse ano por àiversos usuarios, em um mesmo momento, de diversos 
pontos dos Estados U nidos. 0s piratas passearam pela rede informatica do 

19 http://w3.el-mundo.e~n;,vegame/diario/98/enercv'06'bancojapones.htm1 em ! 0/05/98. 
!o http://w3.el-mundo.es/navegaateidìario/98/febrero/26/piratas.html em 10/05/ì8. 
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Departamento de Defèsa durante as duas semanas anteriores ao ingresso nao 
autorizado, sem contudo penetrar na rede. Segundo o Vice-Secreta.rio de Detèsa 
americano, John Hamre nao houve acesso às areas protegidas da rede, formadas 
por informaçòes top secret. A.pesar de nao ter ocorrido a obtençao de informaçòes 
militares secretas, Hamre afirmou que estas tentativas sao sinais de alerta so
bre os perigos que correm as informaçòes confidencìais e secretas que cìrcula 
nas redes informaticas dos Estados e de grandes empresas particulares. 

Nesse caso, nao houve a obtençào de nenhum dado secreto dos 
computadores do departamento de defesa norte-americano, porém, o acesso 
doloso nao autorizado a determinados arquivos deve ser punido corno urna 
flagrante ameaça à integridade dos dados. Inclui-se no rol dos crimes de perigo, 

d D , . d J 21 " ~ ~ , que segun o amas10 e esus sao os gue se consumam tao-so com a 
possibilidade do dano." 

Ap6s apresentar esses exemplos de delitos ìnformaticos, faz-se necessario, 
integrando a dìscussao à reaiidade nacional, apresentar os projetos de lei que 
tramitam no Congresso Nacional a fim de regular essa espécie de atividade. 

6. CONCLUSA.O 

Condui-se, com o presente estudo, gue a questao dos delitos informaticos 
reside em urna area do Direito Penal que, antes de se buscar urna soluçao 
legislativa, requer a discussao, a troca de idéias, a apresentaçao de estudos e 
projetos para o crescirnento do tema antes gue abusos e incoerencìas legais 
sejam cometidos. 

Ap6s a introduçao do tema onde se expos a necessidade e o anseio de urna 
discussao aprofundada, demonstrou-se a grande dificuldade existente nasua 
conceituaçao. Inumeras e dissonantes sao as conceituaç6es encontradas a 
respeito do que seìam os delitos informaticos. Percebeu-se que, apesar das 
definiçòes apresentadas, esse tema carece, inicialmente de uma delimitaçao. 
Varios sào os autores, muitos tidos corno sumidades na rnatéria, que 
confundem, corno demonstrado, a pratica de um delito informatico com a 
ocorréncia de um crime previsto no ordenamento jurfdico, realizado com o 
auxflio tecnologico. 

Para que se defina a categoria delitiva a que se insere urna determinaàa 
conduta, se faz necessaria a analise dos objetos jurfdico e materiai. Sendo 
estes doìs objetos ja amparados em leis existentes, nao ha necessidade de 

71 Damasìo Jesus de Ev-.ngdista, Dirdto Pmal-Ebrte geral, voi. L, Sao Paulo, Sarai va, 1991, p. 167. 
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urna retipificaçao de conduta. Conforme estabelecido no artigo 8° da 
Declaraçao francesa dos Direitos do Homem e do Cidadao de 1789, "a lei 
deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessarias". 

Ficou demonstrado que muitas das condutas tidas corno crimes de 
informatica, na verdade, sao condutas ja previstas na lei penai ero vigor. O 
que, forçosamente implica a falta de necessidade de urna nova previsao 
legal. 

Foram expostas, também, as caracterfsticas e formas de delitos 
informaticos. Demonstrou-se que estes delitos possuem corno objetos 
jurfdicos a intimidade do titular do sistema ou integrante da rede e a 
inviolabilidade de dados, sendo estes ultimos o objeto materia! do delito. 

A previsao legal dessa nova forma de criminalidade, porém, nao pode 
ser feita de forma açodada, sem estudo e discussao adequadas, ficando alheia 
a urna técnica redacional e a prindpios norteadores do Direito Penai, sob 
pena de se "criar" mais urna lei injusta, desumana e inconstitucional, corno 
outras tantas que vigem e sao aplicadas, embora carentes de validade ( com 
manifesto desrespeito à Carta Magna). · 

O avanço tecnologico facilita ao homem alcançar soluçoes para os 
problemas que lhe afligern, de maneira mais rapida. Contudo, é preciso ter 
consciencia de que este desenvolvirnento que facilita nossas vidas, salvando
as inclusive, nas maos de alguns, podem causar grandes males, servindo 
para a pradca de crirnes antigos e de condutas antes inimaginaveis que o 
nosso direito precisa tutelar, nao com o intuito de segregar pessoas da 
sociedade, mas de pacificar as relaçoes pessoais. 

O Direito Penal nao pode servir corno primeira alternativa para a 
soluçao de problernas. A intervençao penai somente se justifica, corno 
ensina Muiioz Conde, "quando fracassam as demais maneiras protetoras 
do bem jurfdico predispostas por outros ramos do direito" 22• 

É com este espfrito que a questao dos delitos informaticos deve ser 
enfrentada, sem a sede punitiva que os meios de cornunicaçao propalam 
aos quatro cantos do Brasil, mas com sobriedade, reflexao, estudo e, 
principalmente, abraçado no artigo 5° da Constituiçao da Republica 
Federativa do Brasi!. 

22 Francisco Munoz Conde, lntroduci6n al Dm:cho Penai. p. 60. 




