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Abstract – Este trabalho propõe-se a discorrer 
sobre o aspecto da segurança jurídica, calcada 
principalmente na previsibilidade normativa, no 
âmbito dos crimes cibernéticos, atinando-se à 
inexistência, no ordenamento brasileiro, de lei 
específica que regule adequadamente as condutas 
praticadas no ciberespaço. 
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I. INTRODUÇÃO 
Embora os antecessores das tecnologias de 

informação tenham surgido anteriormente à 
década de 1940, os grandes empreendimentos 
tecnológicos, lembrados por Castells [1], 
remetem ao período da Guerra Fria e anos 
subseqüentes, em referência ao primeiro 
computador programável e à fonte da 
microeletrônica – o transistor, que tornou 
possível o processamento de impulsos elétricos 
em alta velocidade e em modo binário de 
interrupção e amplificação, permitindo-se 
codificar a comunicação homem-máquina e 
máquina-máquina. Trata-se do precursor do 
popular chip, que hoje é constituído por milhões 
de transmissores. 

O computador, cuja origem é atribuída ao 
ano de 1946, quando Mauchly e Eckert, em 
estudos na Universidade da Pensilvânia, com a 
participação do exército norte-americano, 
chegaram ao ENIAC, um calculador e 
integrador numérico eletrônico, o primeiro 
computador para uso geral. Ocorre que, há 
cinqüenta anos, a revolução tecnológica vivida 
era a dos supercomputadores, projetados e 
patrocinados pelos tempos de guerra, e que 
eram máquinas enormes. 

Foi a microeletrônica a responsável por 
aquilo que Castells [1] chamou de “revolução 
dentro da revolução”, modificando toda a ótica 
da caminhada tecnológica. 

A ampla divulgação de tecnologias, como a 
do transistor, ocorreu a partir de 1970, com a 
descoberta do microprocessador pelo 
engenheiro da Intel, Ted Hoff, no Vale do 
Silício. Hoff conseguiu inventar o que seria um 
computador em um único chip, possibilitando a 
instalação do processamento de informações 
onde quer que se pretendesse. 

Outros avanços fundamentais à 
implementação das inovações tecnológicas 
foram a combinação das tecnologias de nós 
(roteadores e comutadores eletrônicos) e das 

conexões de fibra ótica. Essas e outras 
vantagens propiciaram a criação de um dos 
meios de interação mais significativos: a 
internet.   

II. A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E OS 
HÁBITOS INCORPORADOS PELA 

SOCIEDADE CONECTADA À REDE DE 
COMPUTADORES

Não é tarefa difícil encontrar exemplos de 
como a inovação tecnológica vem fazendo parte 
da vida das pessoas, não só no Brasil, mas no 
mundo todo. De forma mais ou menos 
penetrante, a revolução tecnológica passou a 
remodelar a sociedade em todas as esferas da 
atividade humana. A rapidez com que a 
tecnologia dos computadores e das conexões 
entre eles expandiu-se é algo singular; 
materializou (através do computador) uma nova 
realidade, cuja especial faculdade é permitir que 
se estabeleçam relações pessoais mais rápidas, 
práticas, e que eliminam o obstáculo da 
distância, a realidade virtual, definida por Levy 
[2].  

Com a tecnologia mediando o virtual, ou 
seja, aproximando aquilo que é intangível, as 
ações humanas ganharam novo palco – o 
ciberespaço.  

A cibercultura, conceito de Levy à cultura da 
sociedade em rede [3], desenvolveu-se de ações, 
comportamentos e valores estendidos ao 
ciberespaço ou por este instigados, descrevendo 
hoje a prática de atos, desde os mais simples do 
quotidiano, aos que envolvem instituições, 
grandes valores e, inclusive a administração 
pública. 

Infelizmente, nem todos os países ou 
cidadãos de um país estão conseguindo gozar 
dos benefícios da Revolução Digital. Por isso, 
em 2000, o vice-presidente norte-americano Al 
Gore registrou que umas das metas globais seria 
justamente proporcionar as oportunidades 
digitais a todos os sujeitos e, para tal fim, 
deveria haver trabalho conjunto. Quis com seus 
dizeres incitar os governos, para que adotassem 
políticas objetivando fomentar o crescimento da 
internet, estendendo o número de acessos [3]. A 
zelosa estratégia do governo dos Estados 
Unidos culminou recentemente com uma 
resolução do Senado, a S.RES n. 205, de maio 
de 2007, que denominou o mês de junho de 
2007 como National Internet Safety Moth.
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Nos últimos anos, também a Itália tem 
investido muito no domínio das novas 
tecnologias. Na verdade, essa é uma tendência 
dos governos dos países que compõem a União 
Européia, constatada facilmente quando da 
análise das políticas públicas que por aqueles 
vêm sendo adotadas (ITALIA, 2006) [4]. Tendo 
início na década de 1980, com a criação da 
primeira lei voltada às novas tecnologias da 
informação, Lei n. 121, de 1981, a abertura 
normativa italiana valeu-se da técnica de 
acréscimo de dispositivos ao corpo legislativo 
tido como principal, o que permitiu ao 
legislador italiano adequar os novos tipos 
penais, preenchendo as lacunas de cuja 
existência ordenamento algum se vangloria. 

Semelhante aos modelos norte-americano e 
italiano, a inclusão digital é uma meta para o 
governo brasileiro. No Brasil, 67% da 
população nunca usaram a internet, e 54% 
nunca tiveram contato com um computador [5]. 
O portal Inclusão Digital, que é parte do 
programa Inclusão Digital, do Governo Federal, 
apresenta as iniciativas em curso no país. A 
construção do Portal garante visibilidade às 
ações empreendidas pelo setor público, cuja 
política foi motivada pelo compromisso 
governamental de popularizar as vantagens da 
revolução tecnológica e da informação. 
Infelizmente, nem tudo são flores no 
ciberespaço. As próximas linhas abordam 
comportamentos que não ilustram os princípios 
impulsionadores de programas e políticas de 
incentivo à inclusão digital. A realidade virtual, 
que deveria ser sinônimo de conforto e 
praticidade, pode se afastar das metas para as 
quais fora planejada, pela ação de indivíduos 
que extrapolam seus limites morais e legais. 
Isso porque, da mesma maneira que um 
comportamento humano pode ferir regras pré-
determinadas em sociedade, assim também as 
relações que se estabelecem no universo virtual 
podem sofrer violação, afinal, tais relações, 
apesar de se estabelecerem por meio diverso, 
ainda são relações humanas. Se houver a lesão a 
um bem jurídico virtual, ou se esse bem jurídico 
for atingido por intermédio de um meio 
cibernético, poderá haver crime. 

Assim, o processo de revolução tecnológica 
não é caracterizado pelas benesses percebidas 
pelo conhecimento e informação, mas 
identificado pelo modo como essas novidades 
são ministradas, ou seja, pelo fator ação 
humana. A tecnologia é um instrumento à 
disposição da sociedade e, segundo Kranzberg 
(apud CASTELLS [1]), “não é boa, nem é ruim 
e também não é neutra”. Mesmo que, diante de 
toda a revolução tecnológica, não possamos 
apontar somente benefícios, sem omitir aos 
olhos os males, nem tampouco enxovalhar os 

novos hábitos, não nos importando com as 
vantagens, a sociedade ainda assim é herdeira 
do legado da informação e da tecnologia, a ser 
conduzido tão somente pela consciência de seus 
agentes. As margens para essa condução, 
absolutamente necessárias, são traçadas pelas 
leis.

III. SITUAÇÕES DE NECESSÁRIA 
REGULAMENTAÇÃO LEGISLATIVA 

Diante desse vasto universo paralelo em que 
se materializa a internet, as ações realizadas em 
rede operacionalizam-se de forma bastante ágil, 
seja pelos cidadãos comuns, na comodidade de 
suas residências, seja nas atividades de 
empresas privadas e de repartições públicas. A 
generalização dessas atividades desenvolvidas 
no âmbito do ciberespaço trouxe-nos 
inquestionável vantagem; no entanto, com ela 
advieram malefícios, tal qual a ausência de 
normatização de muitas das situações jurídicas 
instituídas. 

É nítido que o Direito não pode permanecer 
inerte diante de tamanhas modificações nas 
relações humanas, de forma que, conforme 
prenuncia Demócrito Reinaldo Filho [6], a 
indiferença legislativa levaria necessariamente 
ao obsoletismo de institutos jurídicos. Com a 
finalidade de, justamente, evitar a atrofia desses 
institutos é que surge o grande desafio do 
ajustamento das condutas aos sistemas jurídicos 
nacionais, uma maneira de adequar o Direito à 
realidade a que se propõe tutelar. 

Objetivando, então, estabelecer se há 
possibilidade ou não de enquadramento das 
condutas virtualmente realizadas no 
ordenamento jurídico, formas distintas de 
classificação dos cibercrimes são apontadas pela 
doutrina: forma de atuação do agente, bem 
jurídico visado, tipo de conduta lesiva, dentre 
outras. Há autores que de certa forma 
relativizam o assunto quando classificam os 
crimes cibernéticos quanto ao seu objetivo: para 
Maria Helena Junqueira Reis [7], poder-se-iam 
separar dois temas, em que constariam do 
primeiro os crimes regulados pelo instituto do 
Código Penal e das leis especiais e, do segundo, 
os demais, decorrentes da tecnologia dos 
computadores. Isso quer significar que 
existiriam os crimes em que o sujeito que os 
pratica visa a um bem juridicamente protegido, 
mas interno ao universo virtual ou dele 
dependente – necessariamente ou não –, em que 
a rede, no caso, seria mera ferramenta para a 
prática de algum tipo penal; e, diametralmente, 
existiriam também os crimes em que o agente 
visa à prática de atos exatamente referentes à 
rede de computadores, em que o sistema da rede 
é em si o objetivo material da conduta. 
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Àqueles crimes em que o bem juridicamente 
tutelado é lesado por ações em meio cibernético, 
poder-se-ia aplicar legislação vigente, desde 
que, é claro, houvesse identidade entre norma e 
conduta lesiva ou, em não havendo, desde que 
se fizessem ligeiras mudanças legislativas, a fim 
de adequar a norma à sua consumação na 
internet. 

Nesses termos, depreende-se que algumas 
condutas adequáveis à legislação brasileira, 
diga-se, as subsumíveis, poderiam ser admitidas 
como típicas. 

Convém, outrossim, apontar as 
especificidades em que os crimes cibernéticos 
estão envoltos, a fim de que se possa vislumbrar 
a real amplitude desse universo e, por 
decorrência, a necessária regulamentação 
legislativa. As condutas em que o agente visa a 
um bem jurídico relativo ao próprio sistema 
informático – aquelas em que o objeto da ação 
causa lesão a bens ou a dados de informática – 
fogem à esfera protetiva do Estado, uma vez que 
as particularidades dessas ações as impedem de 
se subsumir a qualquer tipo penal: o conceito de 
“dado” ou “informação eletrônica” não se 
equipara à “coisa” no Código Penal, o que 
inviabiliza a aplicação nos crimes contra o 
patrimônio. Também não há previsão legal para 
alteração de senha ou de meio de acesso a 
programa de computador ou dados ou mesmo à 
criação e disseminação de programas ou dados 
com fins nocivos. 

Logo, a solução não poderia fugir à criação 
de leis específicas, que possibilitem trazer 
tipicidade às condutas realizadas em função das 
novas tecnologias, e que, em virtude das 
sanções penais que impliquem, coíbam a prática 
dos cibercrimes. 

Assim, a devida regularização das condutas 
praticadas virtualmente é assunto emergencial, 
principalmente no que pertine àquelas não 
ajustáveis à legislação em vigor, haja vista sua 
repercussão no mundo jurídico; afinal, um 
ordenamento calcado na previsibilidade é um 
ordenamento comprometido com a segurança 
jurídica de seus cidadãos [8]. 

IV. A CONVENÇÃO EUROPÉIA DOS 
CRIMES CIBERNÉTICOS 

A Convenção Européia dos Crimes 
Cibernéticos é uma iniciativa multilateral, 
dirigida especificamente a crimes relacionados 
ao uso do computador e da internet, como as 
fraudes, a exploração sexual da criança, o crime 
organizado e o terrorismo envolvendo 
evidências eletrônicas. Considerado o mais 
importante e abrangente ato normativo de 
incriminação dos crimes cibernéticos, a 
Convenção foi assinada pelos Estados Unidos e 
mais vinte e nove países, em Budapeste, na 

Hungria, em 23 de novembro de 2001, numa 
tentativa de união geral de esforços sobre o que 
já se discutia há alguns anos.  

Os debates iniciaram ainda em 1998, em 
Birmingham, na Inglaterra, quando da 
apresentação, pelo Primeiro Ministro britânico 
Tony Blair, de um vídeo demonstrativo dos 
delitos cibernéticos aos representantes dos 
países-membros do chamado Grupo dos Oito 
(G8): Alemanha, Canadá, Estados Unidos, 
França, Inglaterra, Itália, Japão e Rússia. O 
caráter global da problemática dos cibercrimes 
de imediato influenciou os convidados a fixar 
punições, em seus respectivos ordenamentos 
internos, às condutas lesivas no ciberespaço. A 
partir dessa primeira iniciativa comum, os 
trabalhos desenvolveram-se à diligência da 
Comissão Européia, tendo em vista que o 
próprio G8 identificara na União Européia o 
ambiente mais propício ao nascimento de 
tamanho feito internacional. Prestou 
colaboração, no entanto, o Departamento de 
Justiça norte-americano, pondo à disposição 
todo o seu aparato técnico [9]. 

O texto final fora submetido ao Parlamento 
Europeu para aprovação em 24 de abril de 2001, 
mas, pela necessidade de ajuste na redação de 
alguns artigos, que estariam ferindo as 
liberdades individuais, veio à aprovação pelo 
Comitê de Ministros da União Européia 
somente em 11 de novembro de 2001 [9]. 

O conteúdo da Convenção, no aspecto 
substancial do Direito Penal, objetiva a melhoria 
dos meios de prevenção e eliminação do crime 
informático ou relacionado com computadores, 
por intermédio de uma norma mínima comum 
agregadora dessas espécies de infrações. A 
busca pela compatibilidade nas legislações 
nacionais, defendida pelo Tratado, propicia o 
intercâmbio de experiências comuns e, assim, 
facilita a atuação em casos práticos como os de 
extradição ou de assistência jurídica mútua. Em 
se tratando de crime cibernético, que facilmente 
transpõe os limites territoriais e jurisdicionais 
dos Estados, se inexistisse colaboração dessa 
natureza, a repressão tornar-se-ia impraticável 
[9]. 

A lista de infrações compreendida no corpo 
da Convenção divide-se em cinco títulos. O 
primeiro deles trata da confiabilidade, da 
integridade e da disponibilidade dos sistemas 
informáticos e dos dados informatizados, temas 
bastante propensos a ameaças. Os títulos dois a 
quatro incluem aquelas infrações em que os 
sistemas informáticos e telemáticos são 
utilizados como meio para atingir bens jurídicos 
que, em geral, já se encontram protegidos pelas 
legislações nacionais, por ocasião da 
previsibilidade atribuída aos meios tradicionais. 
Enfim, no último título são dispostas as 
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modalidades de tentativa, auxílio e 
cumplicidade, com suas respectivas sanções e 
medidas. Tal classificação representa um 
consenso mínimo, construído sob as diretrizes 
das Recomendações do Conselho da Europa, 
dos trabalhos realizados por outras 
organizações, tais como a Organização para a 
Cooperação do Comércio Econômico e a 
Associação Internacional do Direito Penal, bem 
como de experiências como a norte-americana, 
que já enfrentava abusos e ilícitos em rede antes 
mesmo que muitos países pudessem ter contato 
com essas novas tecnologias [10]. 

A intenção da Convenção é que as diretivas 
não fiquem restritas à esfera governamental ou a 
esforços legislativos, pois são estratégias que 
envolvem todos os setores, incluindo o privado. 
Os Estados Unidos defendem a necessária 
ligação entre esse setor e o governo, já que as 
empresas não apenas projetam, constroem e 
operam a infra-estrutura dos sistemas e 
tecnologias que conectam a sociedade, mas 
também detêm o know-how necessário para 
orientar as medidas de segurança de que os 
mesmos necessitam.  Para que os governos 
possam garantir de forma eficiente a segurança 
pública, investigando redes e crimes 
cibernéticos, precisam assegurar-se de que 
possuem as ferramentas técnicas e legais para 
tanto. Por outro lado, deve ser evitada a 
aprovação de leis, regulamentos e limitações 
injustificadas na internet, pois os governos 
devem ser sensíveis aos interesses confidenciais 
do setor privado, não impondo ao mesmo, em 
procedimentos de investigação, encargos 
pesados demais. 

Finalmente, em relação a políticas sociais, o 
governo norte-americano salienta a importância 
de uma participação significativa dos cidadãos 
na construção de um espaço cibernético seguro, 
iniciada com a implementação de medidas 
educativo-preventivas, como a divulgação de 
cartilhas informativas e finalizada pelo aparato 
de investigação e repressão das condutas ilícitas. 

A Convenção assegura também a 
possibilidade de apreciação das solicitações de 
cooperação investigatória por parte do poder 
judiciário de cada país, garantindo assim a 
soberania dos mesmos. Com relação aos 
preceitos que interfiram na liberdade de 
expressão ou no direito à privacidade dos dados, 
estes devem atentar aos limites legais impostos 
no regulamento interno de cada Parte, não os 
transgredindo. A Convenção é clara ao dispor 
que o auxílio mútuo será sujeito às condições 
fixadas pelo direito interno da Parte requerida 
ou pelos tratados de auxílio mútuo aplicáveis, 
incluindo os fundamentos com base nos quais a 
Parte requerida pode recusar a cooperação.  
Dessa forma, a Convenção Européia de Crimes 

Cibernéticos não subjuga a ordem interna dos 
Estados que a ela adiram [10]. 

Desde a aprovação, os países integrantes da 
União Européia vêm buscando firmar o Tratado, 
e assim proceder à organização de sua estrutura 
legislativa interna em favor de um ciberespaço 
mais seguro. A Convenção viabiliza esse 
horizonte diretivo aos Países, ou Partes, por 
meio de seu conteúdo que, tal como fora 
organizado, define terminologia, sugere 
medidas a serem empreendidas em nível 
nacional e propõe cooperação internacional, 
estabelecendo seus limites. 

A participação no Conselho é vista como 
incentivo aos demais países que ainda não 
uniram forças ou estabeleceram ações internas 
no combate à cibercriminalidade. Com o 
exemplo positivo, o mundo volta os olhos à 
edição de leis especificamente eficazes na luta 
contra a expansão do crime cibernético e à 
viabilização das investigações e perseguições a 
esse problema que é global. 

V. AS PROPOSTAS DE INSERÇÃO DA 
MATÉRIA EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Uma integração entre governo, sociedade e 
iniciativa privada pode ajudar a prevenir a 
ocorrência dos crimes contra os sistemas 
informáticos e telemáticos. No entanto, não se 
pode perder de vista que somente ao Estado 
cabe o papel de intervir na esfera de liberdade 
do indivíduo, para compeli-lo a responder por 
seus atos, e ainda assim com respaldo legal. 
Dessa forma, a medida de maior eficiência 
contra os fraudadores tem mostrado ser a 
criação de leis específicas para aqueles crimes 
que não encontram adequação legal. 

Muitos bens jurídicos emergidos da realidade 
do ciberespaço e, igualmente, inúmeras figuras 
agressivas a esses bens jurídicos, têm sido 
relegados à margem do ordenamento interno, 
permanecendo negligenciados pelo Direito e à 
mercê da ação mal-intencionada de 
transgressores. No Brasil, as questões surgidas 
do uso das novas tecnologias, em especial com 
o início da publicização do acesso à internet há 
quinze anos, incitaram propostas de inserção da 
matéria em legislação específica. Diante da 
perspectiva da acolhida pelo direito daquilo que 
se apelidou “crime cibernético”, “crime de 
computador”, “crime virtual”, dentre outros 
termos análogos, o Congresso Nacional passou 
a receber proposições, desde 1996, voltadas 
justamente ao preenchimento da lacuna 
legislativa. 

Talvez o maior progresso na área da 
tramitação de projetos, para adequação das 
ações e comportamentos observados no 
ciberespaço, seja o substitutivo elaborado pelo 
senador Eduardo Azeredo ao projeto de lei 
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76/2000, do senador Renan Calheiros. O projeto 
incorpora outros dois projetos anteriores, o PL 
89/2003, de autoria do deputado Luiz 
Piauhylino, e o PL 137/2000, do senador 
Leomar Quintanilha, e visa à tipificação das 
condutas realizadas mediante uso de sistema 
eletrônico, digital ou similar, de rede de 
computadores, ou ações que sejam praticadas 
contra rede de computadores, dispositivos de 
comunicação ou sistemas informatizados e 
similares, dando outras providências. A primeira 
versão do Substitutivo teve aprovação da 
Comissão de Educação do Senado em 20 de 
junho de 2006. Após dezenas de modificações, a 
atual versão entrou em discussão no Senado em 
junho de 2007, já obtendo oito pareceres da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ).

O projeto de Azeredo teve por base a 
Convenção de Budapeste, de 2001, a qual conta 
com 47 signatários da União Européia, somados 
aos Estados Unidos (já ratificados), Canadá, 
Japão e África do Sul. A observação dos 
ordenamentos vizinhos tem guiado as iniciativas 
do Senador, que aspira por uma segurança 
jurídica análoga a que vem sendo conquistada 
pelos membros signatários da Convenção. 

Semelhantemente aos princípios da 
Convenção, o autor defende a utilização de 
políticas de informação preventiva e programas 
de facilitação de denúncias, contando com a 
ajuda dos provedores de acesso, por exemplo, 
com a devida ressalva que essas medidas não 
teriam o condão de substituir o trabalho 
investigativo da polícia, mas prestariam o 
auxílio necessário à repressão e à perseguição 
do crime, e conseqüentemente contribuiriam 
com a aplicação da lei. O projeto foi elaborado 
por seu mentor, tendo em vista também uma 
cooperação internacional, já que os países 
caminham para a criação de leis específicas e 
próprias, mas com diretrizes conjuntas, que 
permitam intercâmbio de informações, afinal, 
fronteiras físico-políticas não são obstáculo à 
ação e à extensão dos efeitos de um crime 
virtual. 

A construção legislativa, é importante que se 
ressalte, envolve discussões fundamentais para 
que sejam criadas leis adequadas, que permitam 
bem regular as relações para as quais foram 
editadas. No entanto, essas discussões não 
devem tornar a caminhada morosa demais, ao 
perigo das normas legais não mais 
acompanharem os passos evolutivos da 
sociedade, causando para esta prejuízos 
incalculáveis. 

VI. QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DA 
SEGURANÇA JURÍDICA E SOLUÇÕES 

JURÍDICAS APLICÁVEIS 

Assim, em princípio, tem-se que nenhuma 
pretensão pode ficar sem a resposta do Direito. 
A Constituição Federal de 1988 aponta o norte 
de orientação dessa premissa, por ocasião dos 
pressupostos constitucionais. 

No entanto, indo mais além, percebe-se que 
não se trata apenas de regular de qualquer forma 
as questões surgidas, mas adequar as situações 
que se permitem amoldar, ou seja, aquelas cuja 
subsunção à norma já positivada é perfeita. Essa 
conclusão decorre justamente do princípio da 
reserva legal, que conjuga as garantias 
fundamentais do art. 5, inciso XXXIX, da 
CRFB, e é repetido no primeiro artigo do CP. O 
princípio da reserva legal remete à escola 
clássica alemã, identificado pela expressão 
nullum crimen, nulla poena sine praevia lege,
atribuída a Feuerbach. 

A legalidade, ainda, refere-se à lei como 
fonte exclusiva do Direito Penal, já que somente 
pela lei podem-se definir crimes e atribuir penas 
a eles. A lei delimita a esfera de licitide das 
condutas, garantindo a liberdade individual 
enquanto auto-limita o jus puniendi estatal. 
Ainda, atenta-se ao fato de que a lei penal deve 
ser anterior ao fato punível, pelo princípio da 
anterioridade, e somente em um único caso se 
admite que retroaja: em benefício do réu. Essa 
anterioridade fundamental consolida um dos 
pressupostos da segurança jurídica, qual seja, a 
previsibilidade. 

Para que as leis venham a conferir uma 
aplicabilidade pacífica e incontestável, além da 
legalidade é fundamental que estejam envoltas 
por atributos como a validade, a eficácia e a 
efetividade. Apesar de muito empregadas como 
sinônimos pela doutrina Civil e Penal, validade 
e eficácia podem exprimir conceitos diferentes 
e, aqui, mais interessantes: a validade pode 
expressar a constitucionalidade, ou seja, a 
adequação ou não da lei aos ditames 
constitucionais. Já a eficácia pode ser 
considerada sob o aspecto abstrato – como a 
capacidade de a lei vir a alcançar um 
determinado objetivo social, como conter a 
ocorrência de determinado crime –, ou o 
concreto – como a real correspondência entre a 
lei em vigor e seus objetivos. Por fim, como 
disserta Alvarenga [10], a efetividade é o nível 
de aceitação e acatamento que tem a lei em 
relação aos jurisdicionados do Estado.  

Pois bem, o que se pôde expor até aqui é, via 
de regra, consenso doutrinário. É chegado o 
momento de partir para um enfoque um pouco 
mais ousado, que agrega as reflexões de Dílio 
Procópio Drummond de Alvarenga [11], 
inspirado, por sua vez, nas discussões sobre 
dano e crime dos italianos Arturo Rocco e 
Francesco Carnelutti, e de Heleno Cláudio 
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Fragoso, Paulo José da Costa Jr. e Everardo da 
Cunha Luna. 

Reportando aos comportamentos humanos 
voluntários, praticados em ambiente virtual, 
comenta-se sobre a característica agressiva ou 
lesiva que os mesmos podem apresentar em 
relação aos bens jurídicos ainda não tutelados 
pelo Direito. Ocorre que, no campo Penal, essas 
condutas – ações ou omissões praticadas no 
ciberespaço (ou fora dele) – podem receber uma 
classificação: condutas lícitas, condutas ilícitas 
(em sentido amplo) e condutas penalmente 
ilícitas (ou ilícitas em sentido estrito). 

As primeiras corresponderiam à maioria das 
condutas que se pode praticar, já que são as 
penalmente livres. As condutas ilícitas, em 
sentido amplo, seriam aquelas que agridem um 
bem jurídico, mas não são penalmente 
proibidas. Por fim, quanto às penalmente 
ilícitas, o próprio nome já indica serem as 
definidas como proibidas. Assim, seriam 
condutas lícitas, ou penalmente livres, passear 
pelas ruas e até descumprir um contrato; 
condutas penalmente proibidas seriam condutas 
tais quais matar alguém e praticar aborto; por 
último, seriam condutas penalmente liberadas 
matar alguém em legítima defesa e praticar 
aborto terapêutico, por exemplo [11]. 

Alvarenga complementa o seu raciocínio 
afirmando que as condutas ilícitas são as ações 
ou omissões que lesionam bem ou interesse 
jurídico protegido pela norma. A conclusão a 
que chega é que o Direito Penal não tipificaria 
condutas, mas tão somente condutas ilícitas. 
Logo, haveria dano criminal somente quando a 
lesão recaísse sobre o objeto de proteção da 
norma, ou seja, sobre o objeto juridicamente 
tutelado. 

Dando enfoque aos cibercrimes sob esse 
ângulo, desponta uma grande contradição: esses 
crimes, mesmo não estando tipificados, não 
deixam de causar danos; mas, inexistindo a 
proteção normativa dos bens jurídicos que 
envolvem o ciberespaço, tais danos não são 
considerados criminais, e, em não sendo 
reparáveis em sua maioria, também não se 
tratam de danos civis. Assim, acabam se 
tornando um “nada jurídico”.           

Para os fundamentos do Estado de Direito, a 
observância dos pressupostos constitucionais de 
legalidade, de previsibilidade, de apreciação 
pelo Poder Judiciário é condição de 
legitimidade. A segurança jurídica inclui-se 
nesse rol; ela representa, numa hermenêutica 
ampla, tanto os pressupostos elencados no art. 
5º, em especial no inciso XXXVI, da CRFB/88, 
quanto a (imprescindível) certeza diante de 
condutas sociais, ou seja, a certeza quanto aos 
atos que geram persecução estatal e quanto aos 
atos de prática livre.  

VII. CONCLUSÃO 
A delimitação das condutas permitidas, por 

ocasião da construção legal, gera a fidúcia por 
parte da sociedade, no sentido de que ela sabe 
quando, como e porque o Direito será aplicado. 

Sendo o ciberespaço uma nova dimensão ou 
domínio virtual da realidade, onde se 
reproduzem ações e ao mesmo tempo emergem 
novas espécies de condutas, é inegável a 
necessidade de que se tornem públicas as 
fronteiras do que é lícito e ilícito. 

Negligenciar juridicamente o ciberespaço é 
tolher-lhe a fidedignidade, restringindo 
sobremaneira seus potenciais benefícios à 
sociedade. 

Logo, fica evidente a necessidade de amparo 
legal pela criação de normas eficazmente 
voltadas ao ciberespaço: é preciso conhecer o 
problema, preveni-lo e reprimi-lo da maneira 
correta.

Partindo para essa meta, o Brasil não só cria 
um horizonte de segurança jurídica aos seus 
cidadãos, mas também se coloca no patamar dos 
demais ordenamentos, proporcionando o 
trabalho conjunto com outros países, o que é de 
total importância, tendo em vista o caráter 
extraterritorial dos crimes cibernéticos. 
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