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"O desafio do Poder Judiciário é analisar se o tipo legal se configura como delito quando praticado 
pelos meios eletrônicos". 
 
Estima-se que o número de usuários da internet no mundo chegue a 765 milhões em 2005, o que 
a torna, sem dúvida, um dos mais importantes meios de comunicação e difusão de conhecimento, 
unindo pessoas, transmitindo informações, divulgando pesquisas e facilitando o cotidiano de 
forma geral. É lamentável, porém não surpreendente, que essa mesma evolução tecnológica 
tenha criado novas formas de criminalidade - os "cibercrimes", ou crimes praticados por meio da 
informática.  
 
Os estudiosos classificam esses crimes em duas categorias: a primeira, nos quais recursos de 
informática são usados pelo criminoso para auxiliá-lo na prática de crimes, e a segunda, nos quais 
os próprios recursos da informática são atacados.  
 
A primeira categoria engloba os crimes já previstos na legislação penal, quando praticados no 
ambiente eletrônico. São crimes cujo objeto jurídico é protegido pela lei, mas que agora se 
apresentam sob novas modalidades. Recentemente, um Tribunal Regional Federal (TRF) condenou 
um famoso empresário por crime contra o sistema financeiro, baseado no fato de ter divulgado 
informações falsas sobre uma instituição financeira, através de correio eletrônico. O crime, 
previsto no artigo 3º da Lei nº 7.492/86, é o de "divulgar informação falsa ou prejudicialmente 
incompleta sobre instituição financeira." É importante ressaltar que esta decisão ainda poderá ser 
revista pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).  
 
Vários outros crimes podem ser praticados com o auxílio dos recursos da informática, como a 
pornografia infantil, calúnia e ameaças contidas em correios eletrônicos, além do estelionato. Um 
dos golpes mais conhecidos é o "419 Nigéria", onde o criminoso se faz passar por um herdeiro 
com dificuldade de levantar crédito em bancos e solicita depósitos em conta corrente a fim de 
ajudá-lo a pagar advogados e custas processuais. Em troca, promete dividir o valor que venha a 
receber.  
 
O desafio imposto ao Poder Judiciário, nesses casos, é analisar se o tipo legal (definição do crime) 
se configura como delito quando praticado com a utilização de meios eletrônicos. Uma das regras 
mais importantes do direito penal é a que proíbe o emprego da "analogia a malen parte". Em 
outras palavras, é vedado ao juiz aplicar normas que definam crimes a fim de abranger casos por 
estas não expressamente contemplados. Tome-se, por exemplo, o artigo 151 do Código Penal, 
que define o crime de violação de correspondência: "Devassar indevidamente o conteúdo de 
correspondência fechada, dirigida a outrem." Cabe a pergunta: se alguém intercepta um e-mail 
pode ser condenado por este crime? Embora a primeira leitura do tipo penal sugira resposta 
afirmativa, é necessário analisar se o conceito de devassar compreende também a interceptação 
de dados, e esta resposta ainda não é pacífica na doutrina. Outro exemplo é a disseminação de 
vírus de computadores, como o "I love you", e a possibilidade de enquadrá-la na regra do artigo 
163 do Código Penal, que prevê pena para quem "destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia." A 
pergunta que se coloca é: o dado de computador destruído é "coisa"?  
 
Pertencem à segunda categoria dos cibercrimes os crimes praticados contra bens jurídicos que 
ganharam relevância com o desenvolvimento tecnológico. A dependência da sociedade em relação 
aos recursos da informática exigiu que certos bens jurídicos como os sistemas de informática, a 
transmissão de dados e o próprio dado fossem protegidos pelo Estado, inclusive na esfera penal. 
Como exemplos de condutas que devem ser punidas destacam-se o acesso indevido a sistema de 
computadores com o fim de bisbilhotar dados (voyerismo digital), o uso indevido de sistemas de 
informática de empresas ou provedores (furto de tempo de sistema de informática), além da 



disseminação, criação, desenvolvimento, inserção de dado ou programa de computador com a 
finalidade de dificultar a utilização de computadores ou redes.  
 
Embora o Brasil ainda não tenha promulgado legislação sobre esta matéria, já há alguns 
dispositivos dedicados à proteção dos sistemas de informação, como a Lei nº 9.600/95, que 
estabeleceu as normas para a realização das primeiras eleições eletrônicas, em 1996, e o artigo 
153, parágrafo 1º - A do Código Penal, que agravou a pena por divulgação de segredos contidos 
nos sistemas de informação ou banco de dados da administração pública.  
 
Devido à característica especial, que permite que os cibercrimes possam ser praticados à distância 
(até mesmo em países diferentes), torna-se imprescindível a cooperação internacional na 
apuração e repressão aos mesmos. Neste sentido, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) já iniciaram debates e 
sugeriram a realização de convenções internacionais. É necessário que o Brasil desperte para este 
problema e promulgue uma legislação eficaz, caso contrário permanecerá na incômoda posição 
em que hoje se encontra: um dos campeões dos crimes praticados por meio da informática.  
 
Este é o oitavo de uma série de 10 artigos sobre o direito na era digital a ser publicada nesta 
página.  
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