
Falha no Windows cria brecha para ataques remotos  
 
A Microsoft revelou ontem mais uma falha em diversas versões do Windows que pode deixar os 
computadores afetados vulneráveis a ataques de negação de serviço. Segundo a empresa, o 
problema ocorre no protocolo Remote Procedure Call (RPC), uma função de rede que permite a 
interação de programas de uma máquina com sistemas remotos.  
 
Um hacker pode aproveitar a brecha para estabelecer uma conexão TCP/IP e enviar uma 
requisição mal-formada capaz de derrubar o sistema. A Microsoft classificou o problema, que 
atinge as versões NT 4, 2000 e XP do Windows, como "importante". A empresa colocou um 
arquivo de correção à disposição dos usuários no endereço www.microsoft.com/technet.  
 
O arquivo de correção, no entanto, não funciona no Windows NT 4. A Microsoft admitiu que não 
tem condições técnicas de fornecer um "patch" para essa versão do sistema. "As limitações de 
arquitetura do Windows NT 4 não suportam as mudanças necessárias para remover essa 
vulnerabilidade", diz o boletim de segurança da companhia.  
 
Os usuários de Windows NT 4 que quiserem se proteger têm de bloquear a porta 135 do protocolo 
TCP/IP no firewall. A Microsoft garante ter tentando encontrar uma solução definitiva, mas 
informou que não oferecerá uma correção para o problema "agora ou no futuro".  
 
A falha no protocolo RPC foi descoberta por um especialista chamado Jussi Jaakonaho. "A 
vulnerabilidade permite apenas um ataque de negação de serviço e não dá ao atacante a 
habilidade de modificar ou recuperar dados da máquina remota", ressalta o boletim da Microsoft.  
 
Script  
 
A Microsoft já divulgou duas outras falhas no Windows somente neste mês. A mais recente, 
revelada na semana passada, envolve um erro na execução de scripts que pode ser usado por 
hackers para invadir máquinas. O problema afeta as versões 98, 98 SE, ME, NT 4.0 NT 4.0 
Terminal Server Edition, 2000 e XP do Windows.  
 
No início deste ano, a companhia comemorou o primeiro aniversário da estratégia "Trustworthy 
Computing", uma iniciativa de segurança estimada em US$ 100 milhões. O plano não acabou, no 
entanto, com as diversas falhas nos softwares. Em 2003, foram publicados dez boletins de 
segurança, sobre falhas em programas como Windows, Internet Explorer e Outlook.  
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