


tecnologia, energia e telecomunicações
- abrem oportunidades de negócios
inimagináveis há poucos anos, eco-
nomizam custos, agilizam processos e
oferecem opções criativas para driblar
a crise e a concorrência. Não são ra-
ros casos de empresas que conseguem
economizar milhões aderindo às últi-
mas novidades tecnológicas — a TAM
acaba de cortar R$ 12 milhões com a
digitalização de documentos, segundo
Alexandre Maiali, presidente da em-
presa ImageOne, de Campinas (SP),
que realizou o serviço para a empresa
aérea e apresentou os resultados em
recente evento sobre direito digital
em São Paulo.

Mas nem tudo são flores no mun-
do da internet e das mídias digitais e
suas infinitas possibilidades. O lado
perverso é a progressão geométrica
da quantidade dos crimes cometidos

por meio digital — ritmo que torna
rapidamente obsoletos os projetos de
regulamentação criados para cercar,
evitar e punir crimes digitais.

A constatação é de quem enten-
de do negócio: a advogada Patrícia
Peck, pioneira em direito digital no
Brasil, que há cinco anos mantém
um escritório especializado no as-
sunto em São Paulo. Foi ela quem
organizou o evento sobre o tema no
qual Maiali, da ImageOne, se apre-
sentou. No mesmo evento, Paulo
Vendramini, gerente de engenharia
de sistemas da Symantec (um dos
maiores fabricantes de softwares an-
tivírus do mundo), atribuiu o forte
aumento da quantidade de ameaças
à integridade de dados, redes e siste-
mas ao movimento de inclusão di-
gital no Brasil, que avança em velo-
cidade recorde. Para minimizar os
danos, Maiali recomenda a adoção
de uma gestão apropriada de dados,
processos e segurança. O serviço
contratado pela TAM, por exem-

plo, foi baseado na Lei 6.015/73,
que trata do registro de títulos de
documentos. A digitalização regis-
trada com validação jurídica certi-
fica em cartório as mídias ópticas
com os arquivos. Dessa forma, o
documento passa a ter valor legal.
A diferença entre uma digitalização
registrada e uma autenticada é que,
no segundo caso, é preciso manter
uma cópia impressa para comparar
com a digital. Ou seja, a autentica-
ção não elimina papel, apenas re-
duz seu uso. "Uma gestão eficiente
de dados depende do apoio da área
jurídica para indicar à área técnica
como e onde guardar documentos.
O trabalho em conjunto das áreas
de TI e jurídica é fundamental."

Patrícia concorda. A profissional
— que tem a vantagem de reunir em
uma só pessoa as duas especialida-
des, porque além de advogada é ana-
lista de sistemas desde a adolescência
— lembra ainda que quando a pre-
venção falha, é preciso buscar direi-
tos na Justiça. Para enquadrar crimes
digitais, porém, é preciso muitas ve-
zes recorrer a leis já previstas no Có-
digo Penal. "Foi como a justiça ame-
ricana conseguiu prender o gângster
Al Capone em 1931: por sonegação
de impostos, e não por contraban-
do", lembra Patrícia. "Se alguém faz
uma cópia de dados da empresa e a
leva embora, muitas vezes não con-
seguimos configurar furto de dados.
Mas conseguimos acusá-lo por fal-
sidade ideológica ou infração de di-
reito autoral, por exemplo."

Patrícia explica que a maioria
dos crimes ocorridos na internet é
de meio, ou seja, a rede é um meio
para a prática do delito. Caso a con-
duta configure um tipo previsto no
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pela digitalização da
sociedade — cada vez
mais dependente de



PATRÍCIA, DA PPP ADVOGADOS:
A maioria dos crimes ocorridos na
internet é antiga; a rede é apenas um
meio para a prática do delito

Código Penal, os crimes virtuais po-
dem ser punidos da mesma maneira
quando ocorridos no mundo real.

No seu dia-a-dia, as empresas
têm de lidar hoje com vários pro-
blemas decorrentes da digitalização
e do desenvolvimento acelerado da
internet, como a exposição de mar-
ca e da imagem de um alto executi-
vo, vazamento de informações con-
fidenciais e fraudes ou furtos de da-
dos. "Os ativos intangíveis são hoje
o que há de mais valioso no patri-
mônio das organizações, mas pou-
cas perceberam que não é mais pos-
sível se proteger apenas por meio de
barreiras físicas, como grades, cade-
ados, seguranças", afirma Patrícia.

Governança
É um mundo novo, tanto de

oportunidades quanto de riscos.
"Claro que há também velhas con-
dutas, como concorrência desleal,
espionagem industrial e difamação;
mas há muitas condutas novas, co-
mo o desenvolvimento e a prolifera-
ção de vírus de computador e estelio-
nato digital", acrescenta a advogada.
Segundo sua experiência atendendo
clientes corporativos - grandes con-
glomerados financeiros, do setor de
varejo e da indústria, dos quais Pa-
trícia não pode revelar os nomes por

dios. "É preciso disseminar entre os
funcionários e colaboradores regras
para preservar as informações e a
imagem da empresa", diz.

A Petrobras, por exemplo, moni-
tora constantemente esses ambien-
tes. A responsabilidade é da área
de comunicação digital, que usa a
web para rastrear redes sociais, ca-
da vez mais populares no Brasil, pa-
ra checar tudo o que é dito sobre a
empresa - mas apenas nos espaços
públicos, onde os internautas es-
crevem comentários abertos. A ca-
da dia mais companhias percebem

Leis do mundo real são
aplicáveis ao virtual

questões de sigilo contratual —, mui-
tas empresas ainda não entenderam,
por exemplo, que controlar acessos,
senhas e o uso de sistemas e de ar-
quivos é uma questão de governança
corporativa. "Além disso, é preciso
estar atento à proliferação de boatos
em redes sociais, como blogs e sites
de relacionamentos. E fundamental,
principalmente para empresas com
ações na Bolsa, gerenciar esse tráfe-
go de informações e trabalhar pa-
ra que o site de relações com inves-
tidores seja a fonte principal e ofi-
cial de informações", diz. Faz parte
das atribuições dos profissionais de
RI monitorar essas áreas e trabalhar
aliado com os departamentos jurí-
dicos e de recursos humanos, para
agir rapidamente para apagar incên-

que o monitoramento é fundamen-
tal. A área de comunicação de um
grande banco notou no final do ano
passado que um boato estava se es-
palhando rapidamente pela rede,
e já começava a interferir na ven-
da de ingressos para um evento pa-
trocinado pela instituição. Segun-
do uma fonte do banco, o boato di-
zia que o principal astro internacio-
nal cancelaria sua apresentação - o
que não era absolutamente verda-
de. Para combater essa falsa infor-
mação — e outras do tipo — o ban-
co planejava contratar uma equipe
de "blogueiros" oficiais, para atuar
na rede apagando esses incêndios.
Contudo, mudou de idéia quando
viu o tamanho da encrenca — e de-
cidiu contratar os serviços de uma



empresa especializada não apenas
para monitorar da forma correta es-
sas ocorrências, mas principalmen-
te para propor soluções. Quanto ao
evento, acabou acontecendo como o
planejado, com o sucesso de públi-
co esperado.

Responder aos boatos nos ter-
ritórios dos boateiros não é a me-
lhor saída, uma vez que a empresa
pode acabar legitimando aquele
ambiente e, de quebra, proporcio-
nando mais audiência. O correto é
centralizar as informações e discus-
sões em foros oficiais. Para Patrí-
cia, cabe à empresa, também, cons-
cientizar e monitorar a manipula-
ção dos dados por seus colaborado-
res, com muito cuidado e controle,
classificando e restringindo o aces-
so às informações sensíveis. "Um
simples pen drive pode representar
uma enorme ameaça se utilizado de
forma inadequada."

E mais: o exemplo tem de vir de
cima. Além de investir em tecno-
logia para aumentar os recursos de
proteção às informações, é preciso
que a empresa tenha e divulgue nor-
mas claras, e que atualize o código
de ética profissional, que precisa
tratar de ambientes digitais e redes
sociais. Essa, para Patrícia, é a pro-
vidência número um a ser tomada.
Como a evolução dos recursos tec-
nológicos é muito dinâmica, é mais
fácil as próprias empresas se autor-
regularem, definindo o que é certo
e o que é errado com base em prin-
cípios éticos. "Existe um projeto de
lei para crimes eletrônicos, que ain-
da não está em sua melhor redação,
mas é necessário, na medida em que
a partir dele será possível discutir o
assunto com a sociedade e o Poder
Judiciário", diz.

Jurisprudência
Enquanto a lei não vem, os re-

sultados dos processos envolvendo
crimes digitais têm contribuído pa-
ra a formação de um entendimen-
to comum sobre casos raros até dez
anos atrás. De modo geral, os juizes
aplicam as leis já existentes para cri-
mes no mundo "real" quando con-
seguem fazer uma analogia perfeita
entre eles e os crimes cometidos no
ambiente digital. O consumidor na
internet tem os mesmos direitos que
o consumidor que se dirige a uma lo-
ja física, por exemplo. Assim, inde-
pendente do local em que se realize
qualquer negócio entre consumidor
e empresa, a relação será regida pelo
Código de Defesa do Consumidor.

A prova eletrônica também já
é amplamente aceita. O documen-
to eletrônico nada mais é do que o
suporte digital da comprovação de
um fato, a manifestação de uma
vontade que produzirá efeitos jurí-
dicos no mundo real. "Por isso, na-
da mais natural do que a aceitação
gradual e contínua pelos tribunais,
assim como pela sociedade civil, de
documentos eletrônicos como pro-
va e instrumento de materialização
dos negócios e atos que se procura
formalizar", diz Patrícia. Na verda-
de, a prova eletrônica tem até uma
vantagem sobre as outras: se colhida

corretamente é mais eficaz do que
aquela colhida por outro meio. Para
sua admissibilidade, porém, devem
ser observados padrões técnicos de
manuseio, coleta e guarda, pois so-
mente serão declaradas válidas ca-
so sejam mantidas sua integridade
e autenticidade no procedimento de
captura de evidências.

Os tribunais passaram também a
se posicionar de forma favorável ao
monitoramento do e-mail corporati-
vo. "A empresa deve estar atenta ao
uso do correio eletrônico que dis-
ponibiliza aos seus colaboradores, já
que é responsável por seus atos e pe-
la identificação de qual colaborador
utilizou-se indevidamente da ferra-
menta para a prática de qualquer ilí-
cito", diz Patrícia. Os provedores de
conteúdo, redes sociais e de hospeda-
gem de sites também têm sido consi-
derados responsáveis, ou no mínimo
co-responsáveis, pelo conteúdo que
disponibilizam em seus espaços vir-
tuais. Por isso, devem resguardar-se
para poder identificar quem cometeu
crimes por meio de seus sistemas.

Outra acusação que já encontra
condenação líquida e certa é a da fal-
sidade ideológica — a internet parece,
mas não é uma "terra sem lei". Quem
usa o meio para propagar ofensas
corporativas pode ser responsabili-
zado: afinal, a Constituição Fede-
ral garante a liberdade de expressão,
mas proíbe o anonimato, o que legi-
tima a identificação do agente para
posterior responsabilização.

Da mesma forma, ao contrário
do que possa parecer, o que está na
rede mundial de computadores não
é de domínio público, motivo pelo
qual se deve ter atenção redobrada
ao usar conteúdo de terceiros, sob
pena de violação de direitos auto-
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O problema de crimes cibernéticos é mundial e
crescente, e preocupa juizes e governos também em
países desenvolvidos. No final de junho, a polícia do
Reino Unido anunciou a criação de um esquadrão
contra esses ataques, nos moldes dos que existem
para combater o terrorismo. O objetivo é reduzir os
3 milhões de ocorrências anuais na região, segundo
noticiou o site do jornal britânico Financial Times.
No mundo, as estimativas são de que os ataques
a sites, sistemas e bancos de dados de governos
e empresas privadas causam prejuízos anuais ao
redor de 50 bilhões de libras - aproximadamente
US$ 83 milhões.

O plano visa correr atrás do prejuízo, uma vez
que as gangues usam tecnologias muito mais so-
fisticadas do que as das polícias. A meta é difícil
de ser atingida: as quadrilhas têm grandes somas
de dinheiro (a maioria roubado) a disposição para
manter seus investimentos em tecnologia à frente
dos do governo.

O treinamento dos profissionais e a criação de
uma unidade especial são parte importante da es-
tratégia antipirataria eletrônica do Reino Unido. Com
a Scotland Yard no comando nacional da operação,
a unidade de e-crimes já estabeleceu uma força-ta-
refa virtual com o setor financeiro, que por motivos
óbvios se mantém na vanguarda do combate a frau-
des digitais. O governo britânico negocia agora uma
aliança semelhante com varejistas e empreendedo-
res imobiliários, que estão entre as principais vítimas
do òoom de crimes cibernéticos nos últimos anos,
informou o Financial Times.

Na Europa continental, a preocupação é diferente.
A União Européia anunciou recentemente que planeja
tornar mais rígidas as leis contra quem usa a internet
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para cometer crimes - a idéia é aumentar as penas
de reclusão de um a três anos, como ocorre atual-
mente na maioria dos casos, para cinco anos.

Além de ataques que afetam negócios em larga
escala, cresce também o número de usuários co-
muns vítimas de vírus de computador espalhados por
hackers em busca de dados pessoais e informações
de contas bancárias. Segundo pesquisa recente da
Symantec, no ano passado foram quase 5 milhões
de computadores pessoais afetados no mundo. No
Brasil, as ameaças alcançaram 1,6 milhão.

Nos Estados Unidos, a preocupação também é
crescente. Em abril, Barack Obama, anunciou que
elevaria a questão ao topo da sua agenda de priorida-
des - de acordo com o presidente, os crimes ciber-
néticos custaram ao país cerca de US$ 8 bilhões nos
últimos dois anos.

O plano de Obama prevê ajuda financeira ao setor
privado para incentivar o desenvolvimento de tecno-
logias mais seguras contra crimes digitais. O governo
americano considera que o mercado privado falhou
em fornecer aos cidadãos e instituições meios para o
uso seguro e confiável da internet, também de acor-
do com reportagem do Financial Times. O governo
americano estaria, ainda, interessado em aumentar a
cooperação internacional. "Temos testemunhado in-
contáveis intrusões por meio das quais os criminosos
roubam centenas de milhões de dólares, e também
propriedade intelectual e informações militares confi-
denciais", disse ao diário britânico Melissa Hathaway,
diretora sênior para ambientes virtuais (cyberspace)
do National Security Council dos EUA. "Esse tipo de
problema pode acabar minando a confiança mundial
em sistemas de informações que suportam interes-
ses econômicos e de segurança nacional."

rais. O mesmo se aplica ao uso de

imagem sem autorização.

Já em relação à cobrança de im-

postos, os juizes têm entendido que

a situação, nestes casos, é bem dife-

rente da que ocorre fora dos compu-

tadores. O Imposto de Circulação

de Mercadorias e Serviços (ICMS)

não incide nos serviços de comer-

cialização de software a não ser que

estes sejam vendidos em lojas, ex-

postos em prateleiras - ou seja, em

meio físico; quando é vendida ape-

nas a licença de uso, se trata de co-

mércio de criação intelectual.

E também ponto pacífico nos Tri-

bunais Superiores que o ICMS não

incide sobre o faturamento dos pro-

vedores de acesso à internet, uma vez

que não se trata de serviço de comu-

nicação nem tampouco de valor adi-

cionado. Além disso, sentenças de al-

guns juizes destacam que "falta pre-

visão e sua incidência à Lei Comple-

mentar n° 87 de 13/09/1996". •

L.D.L.
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