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1. INTRODUÇÃO

O final do século XX foi marcado por um avanço tecnológico de alta
velocidade, pelo encolhimento de restrições alfandegárias e de barreiras
culturais e econômicas, pela necessidade de informação e facilidade de
acesso, tanto físico como virtual, aos mais distantes pontos do globo
terrestre. Somado a isso o desenvolvimento dos meios de comunicação
foi capaz de trazer às salas de nossas casas, em tempo real, cenas de fatos
que geraram horror, alegria, revolta e congraçamento, ocorridos nos mais
diversos e distantes cantos do planeta. A concepção de mundo passa,
hoje, pelo tubo de raios catódicos. Segundo Bauman1 �a informação
agora flui independente dos seus portadores: a mudança e a rearrumação
dos corpos no espaço físico é menos que nunca necessária para reorde-
nar significados e relações�.

O maior responsável por estas mudanças de final de milênio, sem
dúvida, foi o desenvolvimento da tecnologia informática e a conseqüen-
te massificação da utilização dos computadores. Máquinas gigantescas
utilizadas para a realização de cálculos e limitadas a um ramo específico
de atividades, transformaram-se hoje em equipamentos portáteis capazes
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de proporcionar acesso de um ponto aleatório a qualquer lugar do 
planeta. Percebe-se claramente, no início do século XXI, que tais equipa-
mentos deixam de se constituir em ferramenta de utilização endógena
para funcionar como elemento exógeno, ou seja, não mais restrito ao
microuniverso hardware da máquina do usuário, mas servindo de meio
de comunicação entre pessoas, empresas, organizações não governamen-
tais, instituições públicas e privadas, além de ferramentas de desenvolvi-
mento de técnicas utilizadas no macrocosmo.

As mais banais atividades do cotidiano, como a compra de produtos
em um supermercado, envolve a utilização de componentes informáticos.
Da mesma forma, cumpre lembrar seu caráter fundamental na exploração
interplanetária. Há poucos anos fomos surpreendidos em nossas casas
com imagens transmitidas diretamente do planeta Marte e, periodicamen-
te, nos são trazidas imagens dos pontos mais distantes da galáxia. Tal aces-
so e permeabilidade macrocósmica somente se verifica a partir do desen-
volvimento da tecnologia informática. O computador passou a ser funda-
mental no progresso da humanidade e na facilitação das relações sociais.
2. O INDIVÍDUO E A SOCIALIDADE, MUDANÇAS DOS PARADIGMAS SOCIAIS:

TRIBO E REDE
A matriz fundacional do direito material e processual penal encontra-

se nos ensinamentos iluministas e como tal, qualquer tentativa de altera-
ção ontológica ou principiológica da mesma não se constituiria em evo-
lução ou desenvolvimento penal, mas em sua pura e simples destruição.

Comparativamente, do ponto de vista de compatibilidade entre o
Direito Penal e a criminalidade informática, encontramos uma ciência
que possui como base fundamentos do final do século XVIII frente à um
desenvolvimento tecnológico ímpar, verificado entre as duas últimas
décadas do século XX, sendo possível a modificação da realidade em um
canto qualquer do planeta sem que tenhamos que percorrer a distância
física que nos separa do nosso objetivo.

Vivemos mais um momento de ruptura histórica. Dentro de uma
visão artificial de eras ou idades a mudança da Idade Contemporânea
para outra Idade Histórica se verifica a partir da massificação tecnológi-
ca, da compressão do espaço pelo tempo e da diminuição das fronteiras,
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verificada, concretamente, com a criação da Comunidade Européia2.
Verifica-se hoje maior permeabilidade de políticas e culturas por toda a
extensão do globo, percebe-se uma uniformização econômica e cai por
terra a percepção social do indivíduo como o possuidor dos direitos e
interesses mais relevantes em favor da sociedade. O indivíduo perde sua
importância, desfalece frente àquilo que Maffesoli denomina de sociali-dade3 � uma tendência ao agrupamento em torno de um referencial emo-
cional comum. Emergente, portanto, a contradição ao racional, funda-
mento do individualismo.

O Estado Moderno se funda na existência do indivíduo. A sociedade
adquire como característica a horizontalidade, rompe com o verticalismo
estrutural, acabando com a hierarquia pré-determinada, com a cultura
estamental. Na visão moderna, todos nascem livres e iguais tornando
possível a individuação dos integrantes da sociedade. A idéia de formula-
ção de um contrato social pressupõe, segundo Locke, a defesa dos direi-
tos e interesses do indivíduo, ou seja, a sociedade política existe para
garantir os direitos particulares. �Locke humaniza a idéia de poder, que se
torna secular e �moderna�. (...) O que há é o direito de cada homem, que
cede livremente certo poder a um governo para que garanta a vida em
sociedade�4. O contrato é feito por homens livres e racionais.

Necessária, portanto, na idéia de contrato social, a concepção de igual-
dade, sendo seu fundamento o elemento que diferencia um indivíduo do
outro � a razão. Surge o homem individual.

Como ressalta Louis Dumont, �o individualismo subentende, ao
mesmo tempo, igualdade e liberdade�.
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2 ULRICH BECK, �o Estado nacional perde, em várias dimensões, sua soberania e sua
substância com a tão bem planejada separação de competências no mercado comum euro-
peu: recursos financeiros, conformação do poder político e econômico, política cultural e
política de informação, identidade comum dos cidadãos�, ULRICH BECK, O que é globaliza-ção? Equívocos do globalismo: respostas à globalização, tradução de André Carone, São
Paulo, Paz e Terra, 1999, p. 37.

3 MICHEL MAFFESOLI, O tempo das Tribos: o declínio do individualismo nas sociedadesde massa, Rio de Janeiro, Editora Forense Universitária, 1987.
4 MARIANO GRONDONA, Os Pensadores da Liberdade, tradução de Ubiratan de Macedo,

São Paulo, Mandarim, 2000, p. 20.
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�A partir do momento em que não mais o grupo mas o indivíduo é
concebido como o ser real, a hierarquia desaparece e, com ela, a atribui-
ção imediata da autoridade a um agente de governo. Nada mais nos resta
senão uma coleção de indivíduos, e a construção de um poder acima deles
só pode ser justificada supondo-se o consentimento comum dos mem-
bros da associação�5.

Omo mencionado, até o surgimento dessa nova concepção, a socieda-
de era estruturada de forma vertical, caracterizada pela fixidez. O princi-
pal valor dessa teoria é a organização social e sua estrutura arquitetônica.
Desde a verificação da rigidez e hierarquização das camadas sociais, até a
análise artística do medievo se percebe a subordinação e o respeito das
pessoas pela classe social superior, pelo Estado e pelo poder divino.

Sob o viés arquitetônico, o período românico6 caracteriza-se por um
aumento na quantidade de igrejas construídas, bem como de suas dimen-
sões e complexidade � passou-se a utilizar abóbodas nas naves7. A gran-
diosidade e a direção (verticalizada) das construções demonstram a cul-
tura hierarquizada e a busca constante de Deus. Além disso, a opressão
do poder religioso sobre os fiéis tornava-se mais presente a partir do sen-
timento de inferioridade e de temor ao Senhor concretizados pela des-
proporção pessoa-monumento.

A arquitetura gótica, mantém a desproporção entre o Deus/Estado e
o fiel/súdito. Surgida entre 1137 e 1144, na construção da Abadia Real deSaint-Denis, apresenta no verticalismo sua característica. A Catedral deNotre-Dame, 1163, reflete como nenhuma outra os principais traços da
Abadia, a qual derivava das fachadas românicas normandas8.

�No interior, ainda encontramos como ecos do Românico normando,
a nave de abóbadas sexpartidas e os tramos quase quadrados, além das tri-
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5 LOUIS DUMONT, O individualismo: uma perspectiva antropológica da ideologia
moderna, Tradução de Álvaro Cabral, Rio de Janeiro, Rocco, 2000, p. 92.

6 Nota Explicativa: Arte e arquitetura de características mediterrâneas produzidas antes
do ano 1.200.

7 H.W. JANSON, História da Arte � panorama das Artes Plásticas e da Arquitectura daPré-História à Actualidade, tradução de J.A. Ferreira de Almeida, III ed, Lisboa, Fundação
Calouste Goulbekian, 1984, p. 262.

8 Ibid., p. 286-287.
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bunas sobre as primeiras colaterais. As grossas colunas das arcadas da
nave também obedecem à tradição. Mas as grandes janelas do clerestório
e a leveza das formas adelgaçadas criam um inconfundível efeito gótico
(note-se como parecem finas as paredes da nave). Gótico é, à mesma, o
«verticalismo» do espaço interior�9.

Finalizando a análise arquitetônica-social, a catedral de Reims, cons-
truída trinta anos após a conclusão da Notre-Dame, apresenta linhas ver-
ticais nos mínimos detalhes, tendo �a galeria de estátuas régias (uma inci-
siva faixa entre os portais e a rosácea, em Notre-Dame), foi elevada até se
fundir com a arcada superior; todos os pormenores, com exceção da
grande rosácea, se elevam e adelgaçam; uma floresta de pináculos acen-
tua esse movimento para o alto�10.

O coletivo voltado para o Estado, servil ao poder social e espiritual.
Não existia a figura do indivíduo, apenas o coletivo. O homem nascia na
comunidade e sua identificação e futuro já estavam estabelecidos; havia
uma predeterminação de seu papel social, imutável.

�As transformações associadas à modernidade libertam o indivíduo de
seus apoios estáveis nas tradições e nas estruturas. Antes se acreditava que
essas eram divinamente estabelecidas; não estavam sujeitas, portanto, a
mudanças fundamentais. O status, a classificação e a posição de uma pes-
soa na �grande cadeia do ser� (...) predominavam sobre qualquer senti-
mento de que a pessoa fosse um (...) �indivíduo soberano�11.

Como ressalta Hall12, �muitos movimentos importantes no pensamen-
to e na cultura ocidentais contribuíram para a emergência dessa nova con-
cepção: a Reforma e o Protestantismo, que libertaram a consciência indivi-
dual das instituições religiosas da Igreja e a expuseram diretamente aos
olhos de Deus; o Humanismo Renascentista, que colocou o Homem no
centro do universo; as revoluções científicas, que conferiram ao Homem a
faculdade e as capacidades para inquirir, investigar e decifrar os mistérios
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9 Ibid., p. 287.
10 Ibid., p. 297.
11 STUART HALL, A identidade cultural na pós-modernidade, tradução de Tomaz Tadeu

da Silva e Guacira Lopes Louro, III ed., Rio de Janeiro, DP&A, 1999, p. 25.
12 Ibid., p. 25-26.
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da Natureza; e o Iluminismo, centrado na imagem do Homem racional,
científico, libertado do dogma e da intolerância, e diante do qual se esten-
dia a totalidade da história humana, para ser compreendida e dominada�.

O �indivíduo soberano�, portanto, se percebe no momento histórico
localizado entre a Reforma e o Iluminismo, rompendo com a estrutura
existente. Importante salientar, também, os ensinamentos de Guilherme
de Occam que, já no século XIV, afirmava: �As coisas só podem ser, por
definição, �simples�, �isoladas�, �separadas�; ser é ser único e distinto...na
pessoa de Pedro nada mais existe senão Pedro�. Occam negava inclusive
a existência real da �ordem franciscana�, afirmando, em sua polêmica
com o Papa, que o que existia eram apenas monges franciscanos disper-
sos pelo continente europeu13.

As novas concepções de indivíduo atreladas ao colapso da ordem
social, econômica e religiosa medieval sedimentaram a concepção de ser
a pessoa o elemento central do Estado moderno.

Assim, no final da idade média a hierarquização social desaparece. O
indivíduo é concebido como real, estabelecido sobre a razão e a liberda-
de. A classificação e a posição da pessoa são deixadas de lado para a valo-
rização da identidade, da pessoa que passa a ser o centro do eu, acabam
as representações imutáveis e a fixidez dos estamentos, para dar lugar à
mobilidade das relações, à indefinição do papel social � o indivíduo, apa-
rentemente, escolhe o seu papel social.

É a partir da concepção de indivíduo, da individualização do ser, que
o direito deriva. Na esfera penal, como demonstrado, não ocorre de
modo diverso.

É nesse pressuposto que o Direito Penal se baseia: a proteção do indi-
víduo contra o arbítrio estatal. É instrumento de segurança do indivíduo.

Na primeira metade do século XX, com a complexidade das organiza-
ções sociais modernas e o estabelecimento da forma disciplinar das ciên-
cias sociais, o indivíduo torna a perder espaço para uma concepção mais
coletiva e social. O direito se vê obrigado a abrir os olhos para a formação
de classes originada pelo capitalismo moderno. O indivíduo perde o 
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caráter de senhor de seu espaço, passando a ser visto como mais localiza-do e definido no interior das estruturas sustentadoras da sociedade 
moderna14.

Importante deixar claro que, nessa concepção mais social de sociedade
(teoria da socialização) o indivíduo ainda é tido como o centro de assen-
tamento da sociedade; o que se verifica é uma interação entre indivíduo e
sociedade. O interior do sujeito não é autônomo, mas formado e alterável
a partir de relações sociais e culturais exteriores o que leva à estabilização
do sujeito em relação ao mundo cultural em que habita, unificando-o15.

Cabe ressaltar, ainda, não ser possível confundir a existência de classes
sociais com a de estamentos. As primeiras possuem como característica a
mobilidade de seus integrantes e a variedade de representações, enquan-
to que a última, característica da idade média, é rígida, baseada na tradi-
ção e traz representações imutáveis.

Nos anos que se seguiram à primeira metade do século XX as mudan-
ças sociais, culturais e tecnológica, bem como as alterações estruturais e
institucionais, fragmentaram o indivíduo concebido como possuidor de
uma identidade unificada e estável, produzindo o sujeito pós-moderno.

O sujeito pós-moderno não possui identidade fixa16; ela se constitui em
elemento de mutação constante conforme o espaço cultural em que nos
encontramos diariamente, de minuto a minuto. Inúmeras são as identida-
des assumidas pelo sujeito: abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas17.

Não existe um único eu. Todos somos formados por um complexo de
identidades, cada uma levando-nos a tomar uma determinada decisão em
um certo momento, uma atitude muitas vezes contraditória a algum doseus que vivem dentro de nós.
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14 S. HALL, op. cit., p. 29-30.
15 Ibid., 30-31.
16 Freud, a partir da descoberta do inconsciente, estabelece que �nossa sexualidade e aestrutura de nossos desejos são formadas com base em processos psíquicos e simbólicos doinconsciente, que funciona de acordo com uma �lógica� muito diferente daquela da Razão�,Apud S. HALL, ibid, p. 36.
17 Ibid., 46.
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Michel Maffesoli trabalha a questão do neotribalismo, �caracterizado
pela fluidez, pelos ajuntamentos pontuais, e pela dispersão�18.

A partir de uma ambiência emocional, tem-se a idéia de extensibilida-
de do eu � substitui-se o �social racionalizado� por uma sociedade com
�dominante empatia�. A sociedade se exprime na ambiência: sentimentos
e emoções que descrevem as relações do interior do grupo, criando frá-
geis  comunidades de forte envolvimento emocional, há uma �ultrapas-
sagem do princípio da individuação�19. O que predomina na atividade
grupal é a desindividualização.

Maffesoli traça a diferença entre as características do social e da socia-
lidade. No social �o indivíduo podia ter uma função na sociedade, e fun-
cionar no âmbito de um partido, de uma associação, de um grupo está-
vel�. Na socialidade �a pessoa (persona) representa papéis, tanto dentro
de sua atividade profissional quanto no seio das diversas tribos de que
participa. Mudando o seu figurino ela vai, de acordo com seus gostos
(sexuais, culturais, religiosos, amicais) assumir o seu lugar, a cada dia, nas
diversas peças do theatrum mundi�20.

Cada grupo possui suas características e as pessoas passam a fazer
parte de inúmeras tribos, cabendo a cada um, a partir da ambiência a uti-
lização de vários figurinos, representando diversos papéis. O indivíduo
perde o seu caráter singular, passando a fazer parte da �massa�. Perde-se
a noção do sujeito, suas atitudes e individualidades.

Como ensina Lyotard21: �O si mesmo é pouco, mas não está isolado;
é tomado numa textura de relações mais complexa e mais móvel do que
nunca. Ele está sempre, seja jovem ou velho, homem ou mulher, rico ou
pobre, colocado sobre os �nós� dos circuitos de comunicação, por ínfimos
que sejam. É preferível dizer: colocado nas posições pelas quais passam
mensagens de natureza diversa�.

Percebe-se atualmente, portanto, que a identidade é apenas um ponto de
referência, uma idéia artificial, sem existência real.
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19 Ibid., loc. cit.
20 Ibid., p. 108.
21 JEAN-FRANÇOIS LYOTARD, A condição pós-moderna, tradução de Ricardo Corrêa

Barbosa, V ed., Rio de Janeiro, José Olympio, 1998, p. 28 (original escrito em 1979).
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O sujeito trafega pela socialidade tribalizada representando suas per-
sonagens, sendo um ecologista, um esportista, um rockeiro, um 
intelectual ou um hacker, conforme a peça que esteja em cartaz no 
horário marcado pelo theatrum mundi.

O neotribalismo caracteriza-se pela fluidez, pelos ajuntamentos pon-
tuais e pela dispersão. As relações estruturam-se, embora fragilmente, por
meio das redes sociais.

As redes, na proposição de Troeltsch22, são um conjunto não organi-
zado, uma ordem sem Estado, embora sólido, invisível, que serve de ossa-
tura para qualquer conjunto, seja qual for. Há uma superposição de tri-
bos, uma troca muito intensa de microgrupos, uma movimentação cons-
tante, gerando uma rede de relações variadas.

A internet segue o modelo da socialidade. Constitui um universo de
sujeitos interligados tecnologicamente, sem a supervisão do Estado, que
se relacionam veloz, fluida e dispersivamente, dentro dos temas de inte-
resses de cada um, onde criam-se grupos de discussão e comunidades vir-
tuais, com grande flexibilidade, em uma trama de relações
virtuais/sociais.

Pierre Levy, analisando a questão da identidade afirma:
�Nós não nos apegamos mais a um trabalho do que a uma nação ou

uma identidade qualquer. Mudamos de regime alimentar, de trabalho, de
religião. Saltamos de uma existência a outra, inventamos continuamente
nossa atividade e nossa vida. Somos instáveis tanto em nossa vida fami-
liar como em nossa vida profissional. Nós nos casamos com pessoas de
outras culturas e de outros cultos. Não somos infiéis, somos móveis�23.

Não existe mais �o indivíduo�. Porém, essa constatação de um artifi-
cialismo por mais paradoxal que possa parecer, não pode acarretar a des-
constituição de direitos conquistados pelo cidadão, sob pena de ressusci-
tar a barbárie tirânica. Se não existe o indivíduo na concepção moderna,
ao menos é importante salientar que o sujeito pós-moderno, tribalizado
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22 Apud M. MAFFESOLI, op. cit., p. 119.
23 PIERRE LEVY, A conexão planetária: o mercado, o ciberespaço, a consciência, tradu-

ção de Maria Lúcia Homem e Ronaldo Entler, São Paulo, 2001, p. 19.
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ou não, possui as mesmas garantias e direitos daquele. Não podemos
negar a existência histórica do indivíduo moderno.

Tal afirmação não é contraditória a partir dos ensinamentos de
Prigogine, Baudrillard e Morin.

Acerca da física e, estendendo tal pensamento aos demais ramos do
conhecimento, Ilya Prigogine24 pondera que �tanto na dinâmica clássica
quanto na física quântica, as leis fundamentais exprimem agora possibili-
dades e não mais certezas. Temos não só leis, mas também eventos que
não são dedutíveis das leis, mas atualizam as suas possibilidades�.

Baudrillard, por sua vez, estabelece que �o que é fantástico é que nada
do que julgávamos ultrapassado pela história desapareceu verdadeira-
mente, está tudo aí, prestes a ressurgir, todas as formas arcaicas, anacró-
nicas, intactas e intemporais, como os vírus no fundo do corpo. A histó-
ria só se libertou do tempo cíclico para cair na ordem do reciclável�25.

Morin, acerca da necessidade de contextualização, problematização,
esclerose e transformação das disciplinas, ressalta ser �necessário o meta
disciplinar; o termo �meta� significando ultrapassar e conservar. Não se
pode demolir o que as disciplinas criaram; não se pode romper todo o
fechamento; há o problema da disciplina, o problema da ciência, bem
como o problema da vida; é preciso que uma disciplina seja, ao mesmo
tempo, aberta e fechada�26.

Tal raciocínio se faz necessário por devermos lembrar que as caracte-
rísticas identificadoras da chamada modernidade não mais subsistem,
porém as conquistas da humanidade permanecem, não podem ser des-
truídas e o espectro pós-moderno enche-nos de incertezas.

130 Informatica e diritto / Studi e ricerche

24 ILYA PRIGOGINE, O Fim das Certezas: tempo, caos e as leis da natureza, tradução de
Roberto Leal Ferreira, I reimpressão, São Paulo, Editora da Universidade Estadual Paulista,
1996, p. 13.

25 JEAN BAUDRILLARD, A ilusão do fim ou a greve dos acontecimentos, tradução de
Manuela Torres, Lisboa, Terramar, p. 46.

26 EDGAR MORIN, A cabeça bem-feita: repensar a reforma e reformar o pensamento,. tra-
dução de Eloá Jacobina, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2000, p. 115.
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3. O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E AS TRANSFORMAÇÕES DO
MUNDO CONTEMPORÂNEO: O FIM DAS FRONTEIRAS
Não só mudanças acerca da questão do indivíduo ocorreram do final

do século XVIII ao início do século XXI. O desenvolvimento científico-
tecnológico trouxe mudanças de comportamento, possibilidades de inte-
gração global, o que traz, por óbvio, uma nova formatação da vida de
relação no planeta. O desenvolvimento de técnicas trouxe possibilidades
impensáveis no século XVIII. Hoje o homem possui condições de clonar
animais e, inclusive seres humanos27, algo que assombraria os filósofos,
cientistas e até os revolucionários de 1789.

O desenvolvimento informático, que também será tratado generica-
mente de tecnológico, diante da extensão de seus efeitos na elaboração e
execução de equipamentos utilizados em praticamente todos os ramos do
conhecimento e da produção mundial, causou uma aceleração na realiza-
ção das atividades humanas vinculadas às ciências exatas. Tal desenvolvi-
mento trouxe como conseqüência uma relativização de conceitos e valo-
res até então tidos como absolutos.

A tecnologia contemporânea traz consigo um redimensionamento dos
valores espaço e tempo. O computador, como pensa VIRILIO28, �não é
apenas uma máquina em que se obtém informações, mas uma máquina
de visão automática, operando no espaço de uma realidade geográfica
integralmente virtualizada�. Em resumo, o desenvolvimento tecnológico,
por sua velocidade, trouxe uma espécie de �encolhimento� do espaço. Há
uma sensível diminuição das distâncias29 verificada a partir do desenvol-
vimento tecnológico de transportes  e telecomunicações.
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27 Conforme publicado na Revista Superinteressante de março de 2001, um consórcio
internacional de cientistas anunciou, no mês de fevereiro de 2001, que está disposto a clonar
seres humanos até o final de 2003. Além disso, parte da comunidade científica mundial acre-
dita que a clonagem humana já pode ter sido realizada em clínicas clandestinas, uma vez que
a técnica em questão não é complicada e tendo um custo de cerca de R$ 100.000,00.28 PAUL VIRILIO, A Bomba Informática, tradução de Luciano Vieira Machado, São Paulo,
Estação Liberdade, 1999, p. 23.29 Há uma supressão de distâncias causada pelo desenvolvimento tecnológico. Hoje a
televisão, auxiliada pelos satélites e sistemas informáticos de outra geração, traz a instanta-
niedade de fatos às nossas casas; a Internet nos possibilita atravessar distâncias impensáveis
em segundos. Somos dotados da capacidade de verificar o que ocorre em qualquer canto do
planeta a partir da utilização do avanço tecnológico.
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Para Levy, �a extensão e o adensamento das redes de transporte e
comunicação se manifestam por um processo de interconexão geral que
implica um retraimento do espaço prático e, no mesmo movimento, uma
aproximação dos humanos e um alargamento de suas perspectivas: eis aí,
em suma, a essência do processo de planetarização�30.

Virilio, fazendo um paralelo entre a eletrificação geral das cidades e
campos, que possibilitou a �transparência elétrica do ambiente local�, e o
desenvolvimento tecnológico da captação de sons e imagens televisivas,
que aumentam a �trans-aparência electro-óptica do meio ambiente glo-
bal�, deduz: �não nos contentamos já com dissipar trevas, a escuridão
ambiente: dissipamos também, pela comutação das aparências, o obstá-
culo da extensão, a opacidade das distâncias demasiado vastas, graças à
implacável perspicácia do material videoscópico análogo ao mais potente
dos projetores de iluminação ...�31.

�Como deslocar-se sem se mover?�32
A resposta surge com a massificação dos computadores e com o

advento da internet. Esta supera os limites espaciais sem que tenhamos a
necessidade de sairmos da frente de nossas maravilhosas máquinascibernéticas; com o auxílio do teclado e do mouse desbravamos os mais
variados pontos do planeta, influindo, inclusive, na realidade, realizando
ações que, anteriormente, somente eram possíveis a partir do 
deslocamento físico.

É o que o próprio Virilio percebe em sua obra posterior33 sem, con-
tudo, deixar de apresentar fortes críticas à internet. Segundo ele: �fenô-
meno de contaminação ideológica sem precedentes, a promoção da WEB34
e de seus serviços on line já não tem, com efeito, nada em comum com a
comercialização de uma tecnologia prática, a venda de um veículo de
transporte ou mesmo de um meio qualquer de transmissão (rádio,
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30 P.LEVY, op. cit., p. 41
31 PAUL VIRILIO,. A Inércia Polar, tradução de Ana Luísa Faria. Lisboa, Publicações

Dom Quixote, p. 22.
32 P. VIRILIO, A Inércia ..., cit., p. 30.
33 P. VIRILIO, A Bomba �, cit., p. 107-109.
34 Nota Explicativa: o termo web é utilizado como sinônimo de internet.
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televisão...) uma vez que se trata, neste caso, da mais vasta empresa de
transmutação de opinião jamais tentada em �tempos de paz�; um empre-
endimento que faz pouco caso da inteligência coletiva assim como da cul-
tura das nações.(...) Note-se ainda que não se pode mais separar a WEB da
evolução técnica que visa a substituir, nos próximos dez anos, a totalida-
de da informação analógica pela digitalização geral dos suportes de con-
hecimento. (...) A segunda parte dessa convergência tentacular refere-se,
de forma bem evidente, à Internet, com a idéia de que nessa rede de ori-
gem americana, onde tudo é permitido, a questão de sua jurisdição futu-
ra deveria depender unicamente dos Estados Unidos�.

Pierre Levy, em defesa da internet e dos computadores, afirma:
�O processo de hominização não terminou. Com o fogo, a arte e a

escrita, nossa espécie ainda não acabou de estabelecer a lista dos grandes
objetos antropológicos que definem o humano irreversivelmente. Ainda
temos o que crescer. Uma nova etapa a alcançar se apresenta diante de
nós. Acabamos de produzir um objeto antropológico que é, ao mesmo
tempo, uma técnica, uma linguagem e uma religião. A partir do momen-
to em que estamos interconectados, todos os computadores não formam
senão um único, que logo interligará todos os humanos. O computador
é, ao mesmo tempo, máquina de ler e máquina de escrever, museu virtual
planetário e biblioteca mundial, tela de todas as imagens e máquina de
pintar, instrumento de música universal e câmara de eco ou de metamor-
fose de todos os sons. Para ele convergem os dados de todas as câmeras,
de todos os microfones, de todos os medidores e sensores imagináveis. É
um olho perfeitamente esférico cujos milhares de captadores retinianos
cobrem progressivamente a superfície da Terra. É uma orelha onidirecio-
nal estendida na direção das estrelas, na qual ressoa o conjunto dos sons
do planeta. É um cérebro cujos axônios hipertextuais propiciam a comu-
nicação de todos os pensamentos. Ele é a cidade, o mercado, a biblioteca
universal. O computador é o espelho do mundo e a infinidade de seus
estímulos possíveis. Ele regula agora todas as instalações técnicas, se pul-
veriza em todas as máquinas, todos os veículos�35.
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35 P. LEVY, op. cit., 146-147.
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François Ost36 traz que Virilio explica, em La Vitesse de libération,
que o mundo tornou-se o da presença virtual, da �telepresença: não só da
telecomunicação, mas também da teleacção, e em breve da telesensação�.
O mundo não opõe resistência e os intervalos de tempo e de espaço se
resumem ao tempo ultracurto � o instante da conexão eletrônica37.

Voltando à questão da comparação transformativa dos anos de funda-
ção da modernidade ao contexto atual, a própria concepção de tempo e
espaço daquela sociedade era completamente diversa da atual. O tempo
era compreendido a partir do modelo matemático de Isaac Newton, de
1687, como uma linha única ou um trilho de trem. A teoria da relativida-
de, formulada por Einstein, surgiu apenas em 1915, alterando a concep-
ção temporal tida até então, vinculando-a com as dimensões espaciais
para formar o espaço-tempo. Para Newton o tempo existia independen-
temente de qualquer outra coisa, fluindo de maneira uniforme em toda a
parte, desde e para sempre. Einstein, pela relatividade geral, demonstrou
que o tempo e o espaço não existem independentemente do universo e
vice-versa, cada observador teria a sua própria medida do tempo ao longo
da trajetória que está seguindo, e diferentes observadores medirão dife-
rentes intervalos de tempos entre eventos. Stephen Hawking e Roger
Penrose, desenvolvendo a teoria einsteniana concluíram que o início do
tempo ocorrera com o big-bang e o seu fim ocorreria quando as estrelas
ou galáxias se transformassem em buracos negros38.

Além da mudança científica na concepção espaço-tempo, discussão
ainda não esgotada39, percebe-se uma alteração sociológica da concepção
espacial, estando, necessariamente, vinculada ao tempo/velocidade.

No século XIX, Alexis de Tocqueville40 dizia:
�A Idade Média era uma época de fracionamento. Cada povo, cada
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36 FRANÇOIS OST, O Tempo do Direito, tradução de Maria Fernanda Oliveira, Lisboa,
Instituto Piaget, 2001, p. 348.

37 Ibid., loc. cit.
38 STEPHEN HAWKING, O universo numa casca de noz, tradução de Ivo Korytowski, São

Paulo, Editora Mandarim, 2001, pp. 32-41.
39 PRIGOGINE, op. cit., p. 13.
40 ALEXIS DE TOCQUEVILLE, A Democracia na América: lei e costumes, tradução de

Eduardo Brandão, São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 476.
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província, cada cidade, cada família tendiam então fortemente a se indi-
vidualizar. Em nosso dias, um movimento contrário se faz sentir, os
povos parecem caminhar para a unidade. Vínculos intelectuais unem
entre si as partes mais distantes da terra, e os homens não poderiam per-
manecer um só dia estranhos uns aos outros ou ignorando o que aconte-
ce num canto qualquer do universo; por isso nota-se hoje menos dife-
rença entre os europeus e seus descendentes do novo mundo, apesar do
Oceano que os divide, do que entre certas cidades do século XIII, que
eram separadas unicamente por um rio�.

O que Tocqueville já em seu tempo falava era, de certo modo, o aspec-
to de homogeneização cultural emergente da Globalização41 que, trouxe a
compressão espaço-temporal, afetando as identidades culturais. A globali-
zação cultural realizou não somente a homogeneização, mas, ao mesmo
tempo, gerou um movimento de �repuxo� ressaltando diversidades e res-
gatando alguns aspectos da cultura local momentaneamente esquecidos �
criou-se uma tensão entre a cultura homogeneizada e a particular.

Passamos a vivenciar uma cultura transnacional que não se estabelece
sem um movimento de resistência local à globalização. Paradoxalmente,
ambas dividem o mesmo espaço. Ao mesmo tempo em que há uma dilui-
ção das fronteiras culturais, na França, por exemplo, aumenta a força dos
movimentos nacionalistas e xenófobos de ultra-direita.

Esse conflito existente entre identidade global e nacional tende a levar
ao surgimento tanto de identificações globais como locais. A perda de iden-
tidade local não é admitida pelo nacional que a vê como último bastião
representativo de sua soberania e independência, até mesmo religiosa.

A homogeneização cultural, contudo, leva-nos a um sentido de inte-
gração supra-nacional. Como traça Levy, �nada do que é humano nos é
estrangeiro�42.

Para definir globalização, nos socorremos do conceito de Ulrich
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41 O termo Globalização trazido no presente estudo não se refere à visão econômica da
questão, mas, fundamentalmente, à Globalização da cultura e da informação existente no
mundo atual, gerada pela evolução e massificação dos meios de comunicação, que �destruiu�
distâncias e certas diferenças culturais exstentes.

42 P. LEVY, op. cit., p. 15.
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Beck43, segundo o qual se constitui nos �processos, em cujo andamento
os Estados nacionais vêem a sua soberania, sua identidade, suas redes de
comunicação, suas chances de poder e suas orientações sofrerem a 
interferência cruzada de atores transnacionais�.

Paulo Silva Fernandes define globalização como �sendo um estreita-
mento (e aprofundamento) espacio-temporal de toda uma estrutura eco-
nómica, social, política e cultural, suportado por uma densa, complexa e
interligada rede de comunicações que, possibilitando-o, acelera ainda
mais todo um processo de diluição do uno no múltiplo, do ser-aí-dife-
rente no ser-em-todo-o-lado-igual, de caldeirão onde se fundem diversi-
dades culturais, económicas, políticas e sociais, em conseqüência do qual
cada vez menos se encontra um eu �genuíno��44.

Com a Internet viajamos milhares de quilômetros em segundos, sem
perceber. E não se trata de uma simples viagem �virtual�. Virtual seria,
se, por meio dela, não tivéssemos condições de interferir na realidade.
Não é o caso. Podemos sim, de fato, e não apenas virtualmente, pelo cibe-
respaço, alterar realidades de outros locais, distantes da nossa �nave espa-
cial� � o computador. Desbravamos a distância em segundos e interferi-
mos na vida de outras pessoas como se houvéssemos percorrido um a
um os quilômetros de distância física que nos separam.

A partir dessa nova realidade, o poder e a concentração de riqueza se
verificam nos detentores da informação, das idéias, enfim, do próprio
poder. Não é mais a conquista do espaço territorial que demonstra a
superação de uma nação sobre a outra, mas o domínio do saber/infor-
mação. As próprias estratégias de guerra alteraram-se substancialmente
com o desenvolvimento tecnológico45. �A supremacia militar, o poderio
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43 U. BECK, op. cit., p. 30.
44 PAULO FERNANDES SILVA, Globalização, �Sociedade de Risco� e o Futuro do DireitoPenal � panorâmica de alguns problemas comuns, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 41-42.
45 PAUL VIRILIO, Velocidade e Política, p. 50-52. O Autor traz a questão da substituição

das tropas de assalto pela fleet in being. A fleet in being cria uma nova idéia dromocrática;
não se trata mais da travessia de um continente, de um oceano, de uma cidade a outra, de
uma margem a outra. A fleet in being inventa a noção de um deslocamento que não teria
destino no espaço e no tempo. Ela impõe a idéia primordial do desaparecimento na distân-
cia e não mais nos riscos da conflagração, p. 52. A fleet in being é a logística realizando 
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econômico, a irradiação cultural são diretamente correlatas à capacidade
de controlar fluxos de informações, de conhecimentos, de dinheiro e de
mercadorias�46. Sendo a informação o símbolo do poder do pós-indus-
trial/pós-moderno, os dados, elementos que a compõem, adquirem um
papel de grande valia no mundo de hoje. Ali estão depositadas as infor-
mações, as idéias, enfim, o tesouro, o poder.

Lyotard, em 1979, atribuía ao �saber� a principal força de produção,
modificando sensivelmente a composição das populações ativas nos países
mais desenvolvidos entre os anos de 1950 e 1971 � dobra o número de pro-
fissionais liberais e técnicos � constituindo-se no principal �ponto de
estrangulamento� para os menos desenvolvidos. �Na idade pós-industrial e
pós-moderna, a ciência conservará e sem dúvida reforçará ainda mais sua
importância na disputa das capacidades produtivas dos Estados-nações�47.

Prossegue Lyotard: �Sob a forma de mercadoria informacional o saber
já é e será um desafio maior, talvez o mais importante, na competição
mundial pelo poder�.

A globalização nos traz a impressão do encolhimento do mundo. Na ver-
dade, tal representação se deve ao aumento da velocidade do homem sobre
o tempo, a partir do desenvolvimento tecnológico e da busca constante do
saber. Os espaços continuam os mesmos, mas a velocidade de acesso aos
pontos distantes é maior. Stuart Hall sustenta que os lugares permanecem
fixos, porém, �o espaço pode ser �cruzado� num piscar de olhos � por avião
a jato, por fax ou por satélite�, fazendo remissão a Harvey, em A Condição
da Pós-Modernidade, é a �destruição do espaço pelo tempo�48.

A globalização rompe com a idéia de vida e interação em espaços
fechados e delimitados dos Estados e sociedades nacionais, constitui-se
na ação sem fronteiras na economia, na informação, ecologia, técnica, nos

137F. Cardoso Moreira de Oliveira / Sociedade do risco: tecnologia e resposta penal ...

plenamente a estratégia como arte do movimento dos corpos não vistos, é a presença per-
manente de uma frota invisível no mar, podendo golpear o adversário em qualquer lugar e a
qualquer momento, aniquilando sua vontade de poder com a criação de uma zona de inse-
gurança global onde ele nunca estará em condições de �decidir� com segurança, de querer,
isto é, vencer. p. 50.

46 P. LEVY, op. cit., p. 28.
47 J.-F. LYOTARD, op. cit., p. 5.
48 S. HALL, op. cit., p.73.
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conflitos transculturais e sociais. Significa �o assassinato da distância�49.
Elementos fundamentais desta flagrante �destruição� ou �assassina-

to� do espaço são os componentes informáticos e seu desenvolvimento.
Para Fernandes, �as novas tecnologias de comunicação e informação,
intensificando novas formas e padrões de comunicação à escala planetá-
ria, entre estados, sociedades e pessoas ditas anónimas, neste contexto
são, de facto, o substrato essencial de uma séria e real globalização�50.
Prosseguindo, conclui que a globalização não poderia ser concebida
seriamente sem as redes de comunicação em tempo real, sem a internet.

A perfectibilização da globalização propiciada pela internet e pelo
grande desenvolvimento dos meios de comunicação (ambos produto do
desenvolvimento tecnológico-informático) trouxe ao receptor das notí-
cias e interlocutor dos espaços virtuais uma maior proximidade frente aos
perigos, desastres e riscos mundiais, enfim, um sentimento maior de inse-
gurança. Como ensina Virilio51, �hoje em dia, como vimos, o único veí-
culo eficaz é a imagem. Uma imagem em tempo real que vem substituir
o espaço onde se desloca ainda o automóvel�.

Tal sentimento, política e midiaticamente, tem acarretado um indese-
jável crescimento normativo-repressivo das atividades causadoras de
danos que envolvam a utilização de computadores. Como traz José de
Oliveira Ascensão, �Instalou-se uma espécie de histeria, provavelmente
de origem demagógica, na protecção dos dados pessoais. As proibições
multiplicam-se e excedem-se; e há particularmente um recurso despro-
porcionado ao Direito Penal�52.

A importância dada por outras nações a esta nova atividade delitiva
está intimamente ligada ao aumento das relações econômicas entre parti-
culares e governos de diversos países. Hoje, qualquer pessoa, no processo
de �destruição� do espaço pelo tempo, pode, por seu computador pessoal,
realizar compras de produtos fabricados e vendidos por lojas de Hong
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49 U. BECK, op. cit., p. 46-48.
50 P.S. FERNANDES, op. cit., p. 39.
51 P. VIRILIO, A Inércia..., cit., p. 29.
52 JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Estudos sobre Direito da Internet e da Sociedade daInformação, Coimbra, Almedina, 2001, p. 268.
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Kong; um indivíduo residente em Nova York tem a capacidade de ingres-
sar, desautorizadamente, no sistema de uma instituição financeira localiza-
da em Singapura para realizar uma transferência econômica para uma conta
corrente de um banco de Sidney, ou ainda, alterar ou destruir programas de
gerenciamento dessa instituição. O progresso tecnológico trouxe consigo
um avanço na forma de cometimento de violação de direitos.

Às práticas das ações referidas, a fúria legislativa mundial responde,
infrutiferamente, com a criação de tipos penais, instituindo uma nova
modalidade de criminalidade, a tecnológica. A criminalidade tecnológica
tem por característica o desenvolvimento de condutas danosas propicia-
das ou, até mesmo, causadas pelo desenvolvimento da técnica.

Vislumbra-se, portanto, o desenvolvimento tecnológico como mais
um elemento de risco na sociedade pós-industrial.
4. A �SOCIEDADE DE RISCO� E A INFORMÁTICA COMO AMEAÇA

Segundo Raffaele De Giorgi, a sociedade do risco é �uma segunda
modernidade� que inicia �onde falham os sistemas de normas sociais que
haviam prometido segurança. Estes sistemas falham pela sua incapacida-
de de controlar as ameaças que provêm de decisões. Tais ameaças são de
natureza ecológica, tecnológica, política, e as decisões são resultado de
relações que derivam da racionalidade universal�53.

Sob o mesmo prisma, François Ost faz a análise dos papéis do Estado
nos séculos XIX e XX:

�É pois com o Estado protector que o Estado moderno se identifica.
No século XIX, esta protecção assumirá a forma minimalista da garantia
generalizada da sobrevivência, com o Estado liberal a deixar à esfera pri-
vada a gestão das condições materiais de existência. No século XX, em
compensação, as missões do Estado alargam-se, na medida em que ele
toma a seu cargo , para além da simples sobrevivência, a garantia de uma
certa qualidade de vida: fala-se então de Estado-providência ou de Estado
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53 RAFFAELE DE GIORGI,. Direito, democracia e risco: vínculos com o futuro, tradução
de Juliana Neuenschwander Magalhães e Menelick de Carvalho Neto, Porto Alegre, Sérgio
Antônio Fabris Editor, 1998, p. 196.
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social.(...) o Estado social pretende dominar os principais riscos sociais,
impondo a segurança generalizada. (...) Este modelo entrou hoje em crise:
a sociedade assistencial desagrega-se, a ciência e a lei são atingidas pela
dúvida, o mercado e a privatização triunfam, ao mesmo tempo que o
medo regressa. A �sociedade do risco� toma então o lugar do Estado-
providência, e volta-se a falar de segurança em vez de solidariedade�54.

A Sociedade do Risco trazida por Ulrich Beck, em Risikogesellschaft, traz
o risco provocado por decisões humanas e que ameaçam até a própria sobre-
vivência do homem. �O risco que é �sinal de perspectiva e de escolha, de peri-
go e de desafio, de angústia e de ousadia, de atenção e de cuidado...� mas é
sobretudo uma categoria com a qual temos que lidar e que emerge da socie-
dade pós-industrial, contraste com a �clássica sociedade industrial��55.

Para De Giorgi, �é visto que, não se sabe bem quais as decisões que
podem ser capazes de evitar situações que não se sabe se ocorrerão, (...)
na sociedade contemporânea, reforçam-se simultaneamente segurança e
insegurança, determinação e indeterminação, estabilidade e instabilidade.
(...)... há uma parte da distinção justamente porque há uma outra. Em
outras palavras, na sociedade contemporânea, há mais pobreza porque há
mais riqueza, há mais insegurança porque há mais segurança, ecc.�56.

Vivemos, portanto, nas palavras de Jorge de Figueiredo Dias57, em
�uma sociedade exasperadamente tecnológica, massificada e global, onde
a acção humana, as mais das vezes anónima, se revela susceptível de pro-
duzir riscos também eles globais ou tendendo para tal, susceptíveis de
serem poduzidos em tempo e em lugar largamente distanciados da acção
que os originou ou para eles contribuiu e de poderem ter como conse-
qüência, pura e simplesmente, a extinção da vida�.

Beck ao questionar em que cidade vivemos, responde viver em uma
sociedade que constata a desagregação �de tudo o que, até agora, se con-
siderava homogêneo na análise. (...) Efectivamente, a sociedade industrial
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54 F. OST, op. cit., p. 336-337.
55 P.S. FERNANDES, op. cit., p. 19.
56 R. DE GIORGI, op. cit., p. 192-193.
57 JORGE DE FIGUEIREDO DIAS, Algumas reflexões sobre o Direito Penal e a Sociedadedo Risco, Lisboa, Universidade Lusíadas, 2000, p. 7 apud P.S. FERNANDES, op. cit., p. 20.
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entendida como um modelo de vida em que os papéis dos sexos, a uni-
dade familiar e as classes formavam parte de uma mesma cadeia, desapa-
rece (...) por causa do motor da dinâmica industrial. (...) ...a sociedade
industrial é uma sociedade de produção industrial que, na sua evolução,
dá lugar a uma sociedade de seqüelas industriais reflexo dela mesma, que
a excede nas dimensões ...�58. É a sociedade da insegurança, do risco,
enfim, do perigo na tomada de decisões.

Para Silva Sánchez59, �boa parte das ameaças a que os cidadãos estão
expostos provém precisamente de decisões que outros concidadãos adotam
no manuseio dos avanços técnicos: riscos mais ou menos diretos para os
cidadãos (como consumidores, usuários, beneficiários de serviços públicos,
etc.) que derivam das aplicações técnicas dos desenvolvimentos na indústria,
biologia, genética, energia nuclear, informática, comunicações, etcétera�.

Percebe-se, aqui, que o homem desenvolve a técnica e, a partir daí, sur-
gem ameaças a ele próprio. Na sociedade global os perigos a sustentam60.

O desenvolvimento tecnológico constitui instrumento de produção de
riscos ou perigos. Abre-se a possibilidade da prática de ações danosas a
partir da utilização de meios informáticos.

Simson Garfinkel, membro do Centro Berkman para Internet e
Sociedade, da Faculdade de Direito de Harvard, diz que �hoje a tecnologia
está matando uma de nossas mais caras liberdades. Ela pode ser chamada
de direito à autodeterminação digital, direito à autonomia informática ou
simplesmente direito à privacidade, mas a forma de nosso futuro será deter-
minada em grande parte pelo modo como iremos entender e, em última
instância, controlar e regulamentar as atuais ameaças a essa liberdade�61.

O mesmo autor afirma que, ao contrário do previsto por George
Orwell62, o futuro não trará a figura do Grande Irmão, mas a existência
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58 Apud P.S. FERNANDES, op. cit., p. 32-33.59 JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ, La expansión del derecho penal: aspectos de la políticacriminal en las sociedades postindustriales, 2ª ed., Madri, Civitas, 2001, p. 27.60 U. BECK, op. cit., p. 78.61 SIMSON GRAFINKEL, A Guerra da privacidade, tradução de Luiz Roberto
Mendes Gonçalves, publicado em http://fws.uol.com.br/folio.pgi/fsp2000.nfo/query=
crimes+and+inform!E1ti.../hits_only acessado em 11/03/2001.62 Autor do livro entitulado �1984� em que estabelecia no futuro a existência do con-
trole absoluto do Estado onisciente (Grande Irmão) sobre a vida dos cidadãos.
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de inúmeros pequenos irmãos capazes de esmagar a privacidade.
Garfinkel, porém, esquece-se do abuso estatal. O fim da privacidade,

facilitada e otimizada pela tecnologia, adquire contornos ainda mais 
alarmantes quando temos por trás da atividade indesejada a figura do
Estado. O indivíduo devassado pelo poder estatal passa a caminhar pelas
ruas e a viver sob a sensação de estar sendo permanentemente vigiado,
deixando de agir naturalmente até mesmo no ambiente mais particular. A
sociedade passa a ser composta por seres iguais, estereotipados na figura
do �bom cidadão�, homem correto e cumpridor das determinações esta-
tais e da boa moral social. Perde-se a individualidade, a espontaneidade
dos movimentos, o pensamento e a produção intelectual passam por uma
pasteurização uniforme, a fim de que seja incapaz de diferenciá-lo da
maioria. A negação de suas idéias leva os membros da sociedade, por rela-
ção em cadeia, a serem seres dóceis ao poder e arbítrio estatais.

A Internet, portanto, do ponto de vista da privacidade, demonstra ser um
mundo virtual de insegurança real. A conexão, como antes salientado, prati-
camente pressupõe a conseqüente perda do sigilo das informações. É o
risco do ingresso na comunidade virtual, a perda da segurança do sistema.

Como poderemos saber se um mail que enviamos a outra pessoa não
é lido ou copiado pelos nossos provedores de acesso à internet? Segundo
Silva Neto63, o �caminho� percorrido por uma mensagem de e-mail é
longo, deixando cópias por uma grande extensão:

�Se a mensagem trafega pela Internet, cópias delas ficarão deposita-
das: 1) no computador onde foi gerada; 2) no servidor ao qual esse com-
putador está conectado; 3) nos computadores onde a mensagem for enfi-
leirada ao longo do trajeto, que são vários; 4) no servidor destinatário; 5)
no computador destinatário; 6) possivelmente no computador de backup
do servidor nas duas pontas. Em qualquer desses locais a mensagem pode
ser lida e copiada�.

Como diz Mori64, �é uma viagem com paradas em vários pontos e sem a
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63 AMARO MORAES SILVA NETO, O e-mail como prova no direito alienígena, in
http://www.advogado.com/internet/zip/prova2.htm, consultado em 09.06.00 apud,
MICHELE KEIKO MORI, Direito à Intimidade versus Informática, pp. 74 e 75.

64 MICHELE KEIKO MORI, Direito à Intimidade versus Informática, Curitiba, Juruá,
2001, p. 74.
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garantia de sua inviolabilidade. Em função dessa viagem, em que a mensa-
gem passa por muitos pontos, ela se torna vulnerável de adulteração sem dei-
xar rastros, podendo ser desta forma interceptada, modificada, divulgada�.

Qual a segurança que temos de que as ferramentas necessárias para
navegar na internet não são, em verdade, �portais� de ingresso em nos-
sos sistemas pelos seus próprios fabricantes? A insegurança é total e con-
hecida por todos. Nossa privacidade é alienada à internet no momento
em que nos conectamos à rede. Resta-nos a tentativa de proteger o fun-
cionamento do nosso sistema informático.
5. A QUESTÃO PENAL (O QUE RESTA?)

Percebe-se que as atividades danosas são reflexo do avanço tecnológi-
co que o homem é incapaz de controlar. Pesquisam-se vacinas e surgem
novas doenças. Desenvolve-se a informática e nasce a possibilidade de
uma nova forma de violência. Utiliza-se a energia atômica para propor-
cionar o progresso dos povos e o lixo nuclear é depositado em algum
local �seguro�, capaz de liquidar a existência terrena de toda a população
mundial por ser inviável o controle e manutenção da segurança.

Enfim, o homem cria a técnica e para sempre vai correr em busca de
outra técnica para solucionar os problemas causados pelo desenvolvi-
mento e utilização da primeira.

Como trata Mário Ferreira Montes65, �perante a imprevisibilidade e a
incontrolabilidade dos riscos e dos seus efeitos, se torna difícil legislar em
termos de os prevenir, ou � o que se torna tarefa verdadeiramente ingló-
ria � de os reprimir�.

Ainda acerca da velocidade, cumpre trazer o ensinamento de Mozart
Linhares da Silva, em seu artigo A velocidade e as novas tecnologias na
educação contemporânea.

Segundo ele �há, portanto, uma constatação que a velocidade das
mudanças sociais não pode ser acompanhada pela educação, como está
estruturada. Nesse sentido, proponho pensar a crise da educação como
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uma inadequação temporal das formas do ensino moderno no 
tempo presente�66.

Transferindo as afirmações do autor para o campo em estudo, perce-
be-se que a velocidade tecnológica não pode ser acompanhada pela estru-
tura do Direito Penal. É necessário visualizar tal incompatibilidade como
uma inadequação temporal das ferramentas penais no tempo presente.

Silva Sánchez afirma que �o progresso técnico, no âmbito da delin-
qüência dolosa tradicional, abre espaço para a adoção de novas técnicas
como instrumentos para resultados especialmente lesivos; mesmo assim,
surgem modalidades delitivas dolosas de novo cunho que se projetam
sobre os espaços abertos pela tecnologia. A criminalidade associada aos
meios informáticos e à internet (a chamada �ciberdelinqüência�) é, segu-
ramente o melhor exemplo de tal evolução�67.

Como sustenta Beck, �seria preciso, por fim, criar ou inventar um
novo sistema de regras que redefina e refundamente as questões a res-
peito do que é uma �prova�, e o que significam �adequação�, �verdade�,
�justiça�, perante todos os riscos prováveis (e que atingem a todos) na
ciência e no Direito�68.

O Direito Penal tutela a garantia de cada cidadão como ser físico e
real. A �sociedade do risco� não pode, na busca de enfrentar seus peri-
gos, negar os princípios penais. Não se deve �entortar� as ferramentas
existentes para adequá-las à nova realidade, sob pena de inutilizá-las para
seus fins originais. Deve-se, sim, serem forjados novos aparelhos.

Variadas obras surgem e trabalham com conceitos estabelecidos por
um ou dois autores, sem que se apresente um questionamento sobre o
tema. No Brasil, atualmente, sofremos uma inversão da função doutriná-
ria: ao invés dos �Cientistas do Direito� debaterem-se em publicações
acerca de conceitos, proposições e teorias, a �doutrina da doutrina� é
correr atrás de posicionamentos jurisprudenciais ou de um best seller
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66 MOZART LINHARES DA SILVA, A Velocidade e as Novas Tecnologias na EducaçãoContemporânea, in �História/Tempo�, Gauer Ruth M. Chittó (Coordenadora) e da Silva
Mozart Linhares (Organizador), Porto Alegre, EDIPUCRS, 1998, p. 42.

67 J.-M. SILVA SÁNCHEZ, La expansión ..., op. cit., p. 28.
68 U. BECK, op. cit., p. 178.
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dogmático acatando-se as razões de decidir dos votos, ou as poucas lin-
has de definição de um livro de impressão bela e custosa. Somente o
questionamento constante acerca da plausibilidade da utilização da coer-
ção e do procedimento penal é que pode apontar o caminho adequado 
da questão.

Logo surgirão livros interpretando a legislação informática-penal sem
um questionamento sobre sua função, sobre os valores que incorpora e
sobre as incoerências no trato de objetos de natureza, fundamentação 
e lógica tão diferentes.

O principal desafio dos teóricos do Direito Penal do pós-industrial é
evitar a intromissão do Estado na liberdade do indivíduo. Não se pode
permitir que o Estado viole princípios do Estado Democrático de
Direito, ameaçando seus cidadãos com sanções penais sob o argumento
de haver uma suposta necessidade de combater condutas criminosas
emergentes. Não são as leis penais que darão as respostas pretendias ou
esperadas pela sociedade leiga e jurídica, mas sim, a compreensão da
natureza dos institutos envolvidos.

A simples criação de dispositivos penais, tal qual vem ocorrendo em
nosso País, constitui em mais um instrumento de hipocrisia penal: �- Boa
noite querida, hoje podemos dormir mais tranqüilos, o Congresso
Nacional aprovou a criação de uma lei que pune os crimes informáticos.
Estamos a salvo dos vírus e intromissões não autorizadas em nosso laptop. Durma com os anjos�.
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