
Preservação de provas ajuda vítima a se defender  
 
Internauta deve tomar cuidados básicos, como usar antivírus e firewall, e desconfiar de 
mensagens que pedem dados pessoais  
 
Seja qual for o crime que o internauta venha a ser vítima, é importante, antes de tudo, 
preservar suas provas. Uma alternativa para registrar provas que estejam on-line é recorrer a 
um cartório e fazer uma declaração de fé pública de que o crime em questão existiu. Isso é 
necessário porque, como a internet é muito dinâmica, as informações podem ser tiradas do ar 
ou removidas para outro endereço a qualquer momento. 
 
O cuidado com a preservação das provas torna-se ainda mais importante quando a Justiça 
brasileira já responsabilizou, em algumas de suas decisões, internautas que não guardaram 
registros do crime on-line de que foram vítimas, o que torna o golpe duplamente custoso ao 
usuário da rede. 
 
Também é importante saber que, se um número de IP está registrado em seu nome, será você 
quem responderá na esfera civil por esse número, mesmo que não esteja pessoalmente 
envolvido no problema. 
 
Já na esfera criminal, a investigação é mais avançada. É preciso descobrir, além do dono do 
número de IP, quem praticou o crime. Para isso, é feita a apreensão de equipamentos, como 
disco rígido do micro, para se chegar ao autor do delito. 
 
Assim como evitamos andar na rua tarde da noite, falar com estranhos e carregar objetos de 
valor sem o devido cuidado, há precauções básicas que o internauta deve ter para não ser 
vítima de um crime virtual. Ter antivírus e firewall funcionando e atualizados é uma delas. Isso 
ajuda a controlar invasões de vírus e de softs que roubam dados. 
 
É preciso ter esses programas maliciosos em mente também ao abrir anexos de mensagens de 
e-mail, mesmo quando enviadas por remetentes conhecidos, pois o endereço pode ter sido 
forjado. 
 
É recomendável não clicar em links que façam parte do conteúdo da mensagem, sendo mais 
seguro digitar o endereço na barra do navegador, o que diminui o risco de o internauta ser 
conduzido a páginas fraudulentas. 
 
O mesmo vale na hora de visitar sites de bancos e de outras instituições financeiras, evitando 
ainda a instalação indesejada de softwares capazes de roubar senhas bancárias e números de 
cartão de crédito. 
 
Desconfie de e-mails que solicitem informações a seu respeito e jamais forneça dados 
confidenciais. Para saber se um e-mail é legítimo, primeiro procure a instituição que se 
apresenta como remetente. Assim, dificilmente você será vítima de phishing.  
 
Leia mais 
 
Propostas agilizam intercâmbio de dados  
 
A internet seria um território mais fácil de legislar se fosse regida por leis universais e se os 
dados de cibercrimes atravessassem fronteiras com eficiência. O projeto para isso está em 
andamento desde 2001, quando foi realizada a convenção sobre cibercrime, em Budapeste, na 
Hungria. O documento foi ratificado pelo Conselho Europeu e pelos EUA, Canadá, Japão e 
África do Sul. O Brasil, até agora, está fora do acordo. 
 
"O pedido para que o Brasil venha a assinar essa convenção já foi feito, mas a participação 
está atrelada a exigências legais. E isso faz com que todo o processo demore", explica o chefe 
de perícia de informática da Polícia Federal, Paulo Quintiliano. Faz parte do ordenamento a 
reunião de vários projetos de lei que tratem de crimes de informática. 



A integração do país à convenção de Budapeste facilitaria os trâmites quando as informações 
que podem comprovar o crime estiverem em servidores estrangeiros. Tradicionalmente, é feita 
uma carta rogatória, instrumento que permite ter acesso a provas no exterior. É preciso que 
ela passe pelo Supremo Tribunal Federal para ser encaminhada à corte suprema da outra 
nação e entregue à instância responsável por quebrar o sigilo do suspeito, o que leva, no 
mínimo, dois anos. 
 
Para agilizar o trâmite, foi criada a IP4C, International Police Cooperation to Combat Cyber 
Crime, uma cooperação direta entre polícias de diferentes países, que faz com que o processo 
de quebra de sigilo dure poucas semanas, ao contrário do que ocorre atualmente. 
 
Leia mais 
 
Língua solta é capaz de prejudicar funcionário  
 
Nem só o usuário doméstico sofre com a bandidagem virtual. As empresas também se 
mostram bem vulneráveis a práticas ilegais. A língua solta é um dos problemas mais 
recorrentes. Demissões por conteúdos inapropriados publicados em blogs ou em comunidades 
virtuais crescem a cada dia. 
 
Companhias como o Google e a Delta Airlines já iniciaram projetos para instruir seus 
funcionários sobre o que podem ou não divulgar no meio virtual. Organizações civis temem 
que empresas "blogofóbicas" adotem políticas para restringir a livre troca de informação. 
 
Mensagens enviadas pelo e-mail da empresa também devem ter cuidados redobrados. "Uma 
decisão do Tribunal Superior do Trabalho determinou que os chefes podem ler os e-mails de 
funcionários em algumas condições", afirma o advogado Gilberto Martins de Almeida. As 
situações que possibilitam essa leitura são, por exemplo, o envio de e-mails pessoais ou 
contendo determinadas palavras-chave. 
 
"As legislações da Inglaterra e dos EUA entendem que, assim que você cruzou a porta de 
entrada da empresa, deixou a sua privacidade para trás", diz Almeida, acrescentando que no 
resto da Europa essas ações são mais restritivas e o contrato de trabalho, mais bem 
preservado. 
 
A pesquisa Web@Work, divulgada pela Websense (websense.com), descobriu que o número de 
companhias infestadas por programas espiões aumentou 50% no ano passado e 92% já 
encontraram um soft de espionagem em suas redes. 
 
Esses programas podem tanto conter cookies inócuos quanto vírus capazes de seqüestrar o PC 
e roubar senhas. Sites de pornografia são apontados como os mais perigosos. O total de 
funcionários que visitaram sites do gênero caiu para 12%, em comparação com 17%, no ano 
passado. E 95% dizem ter visitado sites pornôs por acidente. 
 
Leia mais 
 
Criptografia é usada em conversas de voz sobre IP  
John Markoff 
 
Programa é lançado em meio a denúncias de monitoramento telefônico do governo dos EUA  
 
Treinado para ser um cientista da computação, Philip Zimmermann desenvolveu, em 1991, um 
programa chamado Pretty Good Privacy (PGP) para proteger o conteúdo dos e-mails trocados.  
 
No domingo retrasado, ele lançou um programa gratuito para sistema operacional Windows, o 
Zfone, que faz encriptação de conversas via voz ocorridas entre computadores, de modo que 
ambos os participantes possam ter a segurança de que ninguém está ouvindo o que dizem. O 
programa já apresentava versões para usuários de Macintosh e de Linux no início deste ano. 
 



O que diferencia o Zfone dos demais sistemas para proteção de dados de voz sobre IP (VoIP) é 
que ele não requer uma rede de micros guardando suas chaves ou números cadastrais, usados 
na maioria dos esquemas de encriptação. No lugar disso, ele faz a troca de chaves dentro do 
canal de voz digital e enquanto a ligação é iniciada, impossibilitando que outras pessoas 
tenham acesso às chaves. 
 
O lançamento do Zfone ocorre em um momento em que são várias as ocorrências relacionadas 
aos esforços do governo norte-americano de ampliar seu monitoramento eletrônico. Um 
processo do Electronic Frontier Foundation (EFF), um grupo de proteção à privacidade, acusa a 
operadora de telefonia AT&T de fornecer à Agência Nacional de Segurança dos EUA acesso em 
tempo real às comunicações via internet. 
 
Na esteira dos acontecimentos após 11 de Setembro, foram feitas solicitações ao governo para 
criar novas barreiras criptográficas, na tentativa de impedir o uso das comunicações por 
inimigos dos EUA. O Zfone, uma maneira mais fácil e acessível de criptografar dados, deve 
reacender esse debate. 
 
A Comissão Federal de Comunicações (FCC) começou a adotar regras que forcem os 
provedores de acesso à internet e companhias que fornecem soluções de VoIP a adotar a 
tecnologia, que permite a oficiais da lei monitorar ligações telefônicas convencionais. Na 
Europa, o governo do Reino Unido se prepara para dar à polícia autoridade para abrir chaves 
corporativas e individuais.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2006, Informática, p. F4. 
 
 


