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viso aos navegantes: o
mar não está para incautos. No oceano em
que singra o l ,6 bilhão
de usuários da internet,
as águas andam tormentosas: como as sereias da mitologia
grega, que atraíam para armadilhas os
marinheiros seduzidos por seu canto, ladrões aguardam um clique imprudente
para invadir contas bancárias, larápios
acenam com ofertas tentadoras de produtos que jamais serão entregues e uma
infinidade de pragas contagiosas trafega

livremente a bordo de e-mails instigantes e arquivos irresistíveis. O resultado
disso são números assustadores. No
Brasil, o volume de notificações relacionadas a fraudes, furtos, vírus destruidores, invasões e tentativas de invasão de
computador quadruplicou em cinco
anos (veja o quadro na pág. 91). No
ranking dos crimes eletrônicos que mais
crescem, o que atenta contra o patrimônio ocupa o primeiro lugar: só os prógramas destinados a invadir contas
bancárias infectam 195 computa- â
dores por hora no país. Isso significa que a rede virtual é um campo minado e que usá-la para fazer

Especial

"NÃO HA LIMITES PARA
O CRIME VIRTUAL"
Kevin Mitnick, 45 anos, o ex-hacker mais famoso do
mundo, ganhou notoriedade nos anos 90, quando, jovem
vivendo em Los Angeles, invadiu uma série de sites de
empresas e do governo americano, Ficou preso por
cinco anos e mais três sem poder chegar perto de um
computador por ordem judicial. Hoje, tem uma empresa
especializada em ajudar as companhias a se proteger de
hackers. Por telefone, Mitnick falou a VEJA.
pram porque é barato. Ter
o programa original não
é uma blindagem, mas
diminui significativamente
a margem de ataques.
0 que é preciso fazer
para diminuir o risco?

É necessário informar as
pessoas. Os governos precisam oferecer educação
tecnológica, principalmente por meio de veículos de
comunicação de massa,
como radio e televisão.
Os hackers estão cada
vez mais ousados e habilidosos, Até onde eles
poderão chegar? Não há

O Brasil é o quarto país
do mundo mais exposto
aos crimes virtuais. Por
que caímos tanto nesses
golpes? Creio que há
muitos programas piratas
na América do Sul. Eles
são mais vulneráveis
porque não recebem as
atualizações contra novas
ameaças. Não sei se no
Brasil a situação é igual,
mas, em Bogotá, você
anda nas ruas e vê muita
oferta desse tipo de produto - as pessoas com-

limite para eles. As organizações criminosas estão
usando a internet porque
é mais fácil, mais rentável
e oferece menos riscos.
Para elas, trata-se de uma
ótima oportunidade, um
grande mercado.
isso quer dizer que a
polícia vai estar sempre
defasada em relação
ao bandido? A polícia
vai pegar alguns tipos de
fraude e os criminosos vão
inventar outros, e assim
por diante. As pessoas
não podem depender da
polícia para se proteger.
Ela pode ajudar as vítimas
dos golpes. Mas é melhor
se esforçar para não ser
uma vítima.

quinto do total despendido por ano com
a segurança física das agências.
No entanto, se a evolução do crime
eletrônico no Brasil seguir a mesma trajetória da americana, os bancos poderão
em breve respirar mais tranqüilos. Segundo o professor Douglas Salane, diretor do Centro de Estudos de Crimes
Cibernéticos da Faculdade John Jay de
Justiça Criminal, de Nova York, esse
tipo de golpe — que começa com um
e-mail enganoso e termina com o
furto e uso da senha bancária do usuário — diminuiu muito nos Estados
Unidos. "O motivo é elementar:
quanto mais as pessoas aprendem a
utilizar a rede, mais difícil fica enganá-las", diz Salane. De acordo com
o Centro de Denúncia de Crime Cibernético (IC3). ligado ao FBI, a polícia
federal dos Estados Unidos, golpes
bancários pela internet e outros tipos de
estelionato eletrônico foram responsáveis por 15% das reclamações em 2001
e apenas 3% em 2008.
Diante da necessidade de mudar a
estratégia de ataque, os golpistas
americanos preferiram mudar de
área — e a escolhida foi a das compras eletrônicas. Por meio de caprichadas páginas de empresas que
não existem, passaram a vender
produtos igualmente inexistentes e
a anunciar em sites de leilão mercadorias que, vendidas, jamais serão entregues. Hoje, o não recebimento de mercadorias compradas via web é a maior
causa das reclamações registradas pelo
IC3 americano — representou 33% do
total de denúncias recebidas em 2008.
"Creio que, num futuro não muito longínquo, os países em desenvolvimento
que hoje experimentam a explosão dos
golpes bancários terão de lidar com essa mesma realidade", afirma Salane.
No Brasil, esse filão vem conquistando a gatunagem. Na delegacia especializada de São Paulo, as queixas de
estelionato na rede (que envolvem
principalmente mercadorias compradas e não entregues) representaram
20% do total de inquéritos instaurados
em 2008 e. na do Rio, já são 28% dos
crimes registrados em 2009. É uma
porcentagem significativa - e vem
crescendo. Mas é pequena se comparada
ao universo de brasileiros que faz compras na internet. Segundo a pesquisa TIC

Domicílios 2008. somente
9% desses usuários tiveram
problemas desse tipo.
A lei brasileira está vários passos atrás dos criminosos virtuais. Os delitos cometidos pela rede
— salvo exceções como a
divulgação de pornografia
infantil — não estão contemplados no rol de crimes
brasileiros. O que se faz
hoje é uma tentativa nem
sempre bem-sucedida de
enquadrá-los nas condutas
descritas pelo Código Penal, de 1940 — como no
caso dos crimes contra a
honra. Tanto em São Paulo
quanto no Rio, eles representam cerca de 40% dos
inquéritos instaurados nas
delegacias especializadas.
No mundo real, o crime
contra a honra diz respeito a alguém
que xinga, difama ou calunia outro alguém — pessoalmente, por carta ou
por meio de um veículo de comunicação. No mundo virtual, é a mesma coisa — com a diferença de que a repercussão é muito maior. E a reparação,
em caso de necessidade, infinitamente

mais complicada. No mundo real, uma
ordem judicial é suficiente para suspender a veiculação da ofensa. No mundo
virtual, a suspensão é quase impossível.
O caso da modelo Daniella Cicarelli é
prova disso. Filmada em cenas apimentadas com seu então namorado numa
praia da Espanha, ela viu o vídeo virar
febre na internet. Procurou a Justiça e
conseguiu uma ordem para que ele fosse retirado do YouTube. Dois anos e
muitos namorados depois, lá estão as
imagens, caso alguém ainda se dê ao
trabalho de procurá-las. "Pôr uma informação na internet é o mesmo que
cortar um travesseiro no topo de um
prédio e deixar as penas se espalharem.
Não há como recuperar todas depois",
diz o advogado Renato Opice Blum, especializado em direito informático.
Um dado muito preocupante é que é
quase impossível recorrer às leis existentes para punir certas condutas criminais surgidas com o advento da internet
— como a de inserir vírus em computador alheio. Nesse caso, não há consenso
entre os especialistas. Segundo alguns,
esse tipo de crime não tem penalidade
prevista, já que o "dado eletrônico"
(material alterado ou destruído com a
infecção) não consta como bem protegido pela legislação. Outros argumen-

CERCO A
PEDOFILIA

"Eu não sou muito bom de computador. Mas usava a internet para fazer pagamentos e
transferências de dinheiro. No site do meu banco, ternos de digitar a senha num teclado
na tela, clicando com o mouse. Cada vez que você clica, as teclas mudam de posição,
para ninguém decorar as posições. Há pouco mais de um ano, as teclas não mudaram,
mas nem percebi. A conta não abriu e ficou por isso mesmo. Poucos dias depois, passei
no banco para sacar dinheiro e não tinha saldo. Foram feitas quatro ou cinco transferências de 1999,50 reais. Falei com a gerente e fiz um boletim de ocorrência. O banco me
reembolsou. Nunca mais usei a internet. Faço tudo na boca do caixa. O máximo que uso
é o caixa eletrônico, de vez em quando."
ÂNGELO MANCUSO, 57 anos, empresário (São Paulo, SP)

tam que, embora os arquivos de computador não estejam expressamente contemplados na lei, a interpretação lógica
é que, mesmo intangíveis, sua alteração
ou destruição devem ser enquadradas
no já existente crime de dano ao patrimônio. Um projeto de lei já aprovado
pelo Senado Federal, e que tramita na
Câmara dos Deputados, pretende tornar
crimes treze condutas ligadas à internet,
incluindo a disseminação de vírus pela
rede. O projeto também prevê a inclusão de delitos eletrônicos no Código
Penal Militar como forma de combater
o terrorismo — ameaça da qual nação
nenhuma parece estar livre.

Para o professor Douglas Salane, ao
mesmo tempo em que deve aumentar o
número de criminosos e larápios à solta
na internet, é igualmente natural que se
intensifiquem os cuidados contra as arapucas eletrônicas. "As pessoas vão perceber que não podem deixar de precaverse em suas operações e contatos só por
estar acessando a rede de um ambiente
em que se sentem seguras, como a casa
ou o trabalho", diz ele. Se navegar é preciso, prevenir-se também é.

Desde o ano passado, as denúncias
da existência de páginas com
conteúdo pornográfico infantil no
Orkut caíram pela metade. No Brasil,
o site de relacionamentos é o
principal veiculador desse tipo de
material na internet Segundo os
registros da SaferNet, organização
não governamental de combate à
pedofilia na rede, em junho de 2008
o número de notificações de
imagens ilegais no Orkut atingiu seu
pico: quase 10000 pessoas
comunicaram ter visto lá algum tipo
de pornografia envolvendo crianças.
Desde então, as denúncias caíram
50%. O motivo foi um acordo
firmado entre o Google e o Ministério
Público Federal. A empresa
americana responsável pelo Orkut
comprometeu-se a acatar a lei
brasileira e passar às autoridades
todas as informações que possam
ajudar a identificar os usuários que
foram alvo de denúncias de
pedofilia. A queda no número de
notificações registradas pela
SaferNet, no entanto, não significa
necessariamente que o volume de
páginas ilegais no Orkut tenha caído
pela metade. "Os criminosos estão
sofisticando suas técnicas. Hoje,
muitos já conseguem escapar dos
filtros antipornografia", afirma Thiago
Tavares, diretor da
SaferNet "É
preciso buscar
novas
ferramentas
para tornar
o controle
mais
eficiente."
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