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EDITORIAL

Estimado leitor,

É com grande honra que novamente
solicitamos sua ilustre atenção para
apresentar mais um número da Revista

Fato Típico. Dando prosseguimento a este
árduo e relevante projeto, cujo objetivo consiste
em expor à sociedade as atividades
desenvolvidas pelo Núcleo de Persecução
Criminal da Procuradoria da República no
Estado de Goiás, trazendo a lume importantes
debates de direito penal e processual penal,
apresentamos a temática do presente trabalho:
crimes cibernéticos.

Ao proporcionar uma praticidade e velocidade
dos meios de comunicação décadas antes
inimaginável, bem como ao viabilizar a realização
de negócios e transações econômicas de modo
praticamente instantâneo, a internet, não só por
estes, mas também por tantos outros motivos,
representa para muitos a maior revolução
tecnológica de nossa era. Por outro lado, é
cediço, infelizmente, que a rede mundial de
computadores se tornou um perigoso
instrumento para a prática de ilícitos.

Criminosos e organizações altamente
complexas, muitas vezes munidos de vastos
conhecimentos de informática e ciências afins,
encontram no mundo virtual um verdadeiro oásis
de delinquência; a situação perfeita para
cometerem crimes de toda a sorte, tudo sob o
manto do sigilo de suas identidades. De fato,
os crimes cibernéticos propiciam a camuflagem
de larápios virtuais, na medida em que as vítimas,
na grande maioria dos casos, sequer conhecem
aqueles que foram responsáveis pelos danos a
elas causados.

Mas não só a dificuldade em identificar o sujeito
ativo peculiariza os cibercrimes. A lesividade a

interesses transindividuais verificada em muitas
situações, ofendendo uma coletividade
indeterminável de pessoas, também emerge
como um aspecto singular destes delitos. Dessa
feita, a problemática na definição dos sujeitos
ativo e passivo exige esforços consideráveis dos
intérpretes e aplicadores do direito penal, que,
por sua vez, encontram grandes obstáculos ao
buscarem guarita em nossa obsoleta legislação,
moldada sob a égide de uma perspectiva de
ciência criminal já defasada pelo tempo.

Ademais, as técnicas de investigação,
compreendendo o conjunto de instrumentos que
fornecem a descoberta da autoria e
materialidade, igualmente precisam ser
repensadas, reformuladas e aperfeiçoadas. Cada
vez mais vem à tona, por exemplo, a questão da
cooperação internacional entre autoridades
policiais e judiciais, a qual reclama profundo
conhecimento de diversos ordenamentos
jurídicos alienígenas, bem como o domínio do
conteúdo de acordos de auxílio jurídico mútuo,
firmados pelo Brasil com outros Estados.

Contudo, mesmo diante de tantos meandros e
percalços envolvendo o tema, o Ministério
Público Federal não pode se manter inerte frente
à sua missão constitucionalmente atribuída,
concernente à defesa do regime democrático,
da ordem jurídica e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis.

Assim, segue nas próximas páginas nossa
contribuição para o aprimoramento do estudo
do assunto em questão, sempre com o propósito
de incentivar o debate crítico e expor nossa
atuação em prol da defesa da sociedade.

Cristiano Harasymowicz de Almeida
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“Pense antes de postar”

O Ministério Público Federal em São
Paulo destaca-se no combate aos
crimes cibernéticos. Desde 2003, o

Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos
da PR/SP atua na investigação e persecução
de crimes de ódio e de abuso de menores
praticados via rede mundial de
computadores.  Várias conquistas e
resultados positivos já foram
obtidos, no âmbito criminal
e cível, tanto no combate
quanto na prevenção. Do
trabalho do grupo também
resultaram importantes
parcerias: com o Comitê
Gestor de Internet do Brasil,
o Legislativo, a Polícia
Federal, ONGs (da qual se
destaca a Safernet) e o setor
privado. Os procuradores da
República Fernanda Taubemblatt, Ana
Letícia Absy, Adilson Prudente, Priscila
Schreiner e Adriana Scordamaglia
concederam a seguinte entrevista:

O que é um cibercrime?
O termo “cibercrime” surgiu na década de 90
durante uma reunião, em Lyon, na França, que
reuniu um subgrupo das nações do G8. Este
subgrupo analisou, discutiu e adotou este termo
para descrever os crimes promovidos via
aparelhos eletrônicos ou pela disseminação de
informações na internet.

Quais instrumentos de investigação se têm
hoje para o cibercrime?
Para comprovar a materialidade do crime
cibernético, temos que buscar os elementos de
prova no local em que houve a prática e onde
os vestígios foram deixados, ou seja, na rede

mundial de computadores. Portanto, tanto a
materialidade quanto a autoria delitiva são
buscadas por meio de sucessivas quebras de
sigilo de dados telemáticos. Posteriormente,
quando se chega ao local de onde partiu a
conexão que deu origem àquele conteúdo ilícito,
é expedida ordem de busca e apreensão e
enviado o equipamento para perícia. Há casos

em que se faz necessária a
interceptação telemática, porém,
ainda enfrentamos certas
dificuldades na sua implemen-
tação devido à alegação de
algumas empresas de apenas se
submeterem, neste caso, à
legislação do local de sua matriz,
geralmente EUA, mesmo após
deferimento de ordem judicial.

Há uma dificuldade para
tipificar as condutas criminosas na internet?
Nossa legislação não apresenta muitas lacunas
nessa matéria, havendo, inclusive, tipos penais
específicos relativos a essa modalidade de delito,
como os arts. 313-A (Inserção de dados falsos
em sistema de informações), 313-B (Modifi-
cação ou alteração não autorizada de sistema
de informações), 153, §1º-A (Divulgação de
segredo), 325, §1º, I e II (Violação de sigilo
funcional), todos do Código Penal. Além disso,
a Lei 11.829 de 2008, que modificou o Estatuto
da Criança e Adolescente (ECA), incluiu os arts.
241-A a 241-E, os quais passaram a incriminar,
entre outras condutas, a de armazenar,
disponibilizar, distribuir e transmitir fotografia,
vídeo ou outro registro que contenha cena de
sexo explícito ou pornográfica envolvendo
criança ou adolescente. A despeito dos tipos
penais que fazem menção explícita à informática,
há outros em relação aos quais é possível

ENTREVISTA

O conselho que
outrora ouvíamos

como “pense antes de
falar” deve ser

adaptado, nos dias
de hoje, para “pense

antes de postar”
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constatar subsunção de condutas ilícitas
executadas por meio da internet, os crackers,
por exemplo, podem estar incursos no crime de
dano (art. 163 do CP), a prática e incitação do
racismo é reprimida pelo art. 20, caput e
parágrafo segundo da Lei 7.716/89 e o “phising
scam” subsume-se perfeitamente no delito de
estelionato, tipificado no Código Penal, tal qual
o que acontece no “cyberbulling”, conduta de
veicular pela internet ofensa contra a honra ou
imagem de uma pessoa, que encontra perfeita
adequação penal entre os crimes contra a honra
previstos no Código Penal Brasileiro.

Quais métodos de investigação são utilizados
hoje?
Em suma, podemos citar dois. Primeiro, a
identificação do criminoso a partir dos rastros
deixados por ele na rede (quebra judicial de sigilo
de dados telemáticos até se chegar ao local de
onde partiu a conexão ligada à conduta ilícita,
sendo, após uma prévia verificação, requerida a
expedição de mandado de busca e apreensão
para perícia no equipamento) e, por fim, a
interceptação telemática de dados em tempo real.

Já é possível dizer que há uma jurisprudência
brasileira sobre os cibercrimes?
A jurisprudência ainda é recente. No caso da
pornografia infantil e do racismo, por exemplo,
vem se formando jurisprudência no sentido de
atribuir competência à Justiça Federal. Isso
porque, nos termos do artigo 109, V, da
Constituição, compete aos juízes federais
processar e julgar os crimes previstos em tratado
ou convenção internacional, quando, iniciada a
execução no País, o resultado tenha ou devesse
ter ocorrido no estrangeiro. Como essas duas
condutas ilícitas têm previsão em convenções
internacionais de direitos humanos e a
consumação delitiva normalmente ultrapassa as
fronteiras nacionais, quando praticadas por meio
da internet, a competência para julgá-las pertence
à Justiça Federal.

É possível dizer que a Internet acentuou os
crimes de pornografia infantil, racismo e
xenofobia?
A Internet não criou novos tipos de crimes,
apenas acelerou e criou novas ferramentas para
a sua prática, e, dada a sua natureza, ampliou
sobremaneira a facilidade para cometer os crimes
e as suas consequências. Fácil reconhecer que a
Internet encurta as distâncias, possibilita
comunicações antes praticamente impossíveis,
permite o acesso fácil às informações e
infelizmente ao material ilícito que circula pela
rede,  como também permite a organização e
acesso a ferramentas para praticar os crimes e
ainda cometê-los remotamente. As pessoas, ao
praticar crimes pela internet, têm a sensação de
anonimato e impunidade, que, no entanto, é
apenas relativa. Pela investigação é perfeitamente
possível chegar ao autor do delito. Tanto nas ruas
quanto na internet, os criminosos sempre deixam
rastros, a diferença é que na internet temos que
trabalhar mais rápido.

Um conteúdo, uma vez na rede, é duplicado
em progressão geométrica. Como lidar com
isso?
É verdade, perde-se o controle sobre qualquer
conteúdo, uma vez que ele seja postado na rede.
Por isso dizemos que o conselho que outrora

Procuradores da República do Grupo de
Combate ao Crime Cibernético (da esq.p/dir.):
Fernanda, Ana Letícia, Adilson, Priscila
(coordenadora) e  Adriana (ex-coordenadora
e chefe da PR/SP)

Fred A. Ferreira/Ascom PR-SP
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ouvíamos como “pense antes de falar” deve ser
adaptado, nos dias de hoje, para “pense antes
de postar”. Justamente porque um conteúdo
inicialmente colocado na Internet pode ser visto
por qualquer pessoa no mundo, reproduzido e
até maliciosamente modificado, quantas vezes
puder se imaginar. Por considerar que a
prevenção é o melhor caminho a seguir na
conscientização das pessoas e evitar a
disseminação indesejável de material de
qualquer natureza na rede, o Grupo promove
mensalmente com a Safernet oficinas educativas
para o uso seguro e consciente da internet a
professores em São Paulo.

Quais avanços da investigação em relação
aos primeiros inquéritos?
Hoje possuímos todos os agentes envolvidos no
combate à criminalidade cibernética, peritos e
técnicos de informática, agentes policiais,
delegados, membros do Ministério Público e até
juízes, mais treinados e informados, entre outros
fatores, graças aos cursos que buscamos
desenvolver, trazendo inclusive profissionais
treinados de outros países. Outro fator
importante é a colaboração entre os órgãos, que
vem se intensificando com o compartilhamento
de técnicas e informações para o
aperfeiçoamento de todos e com o trabalho em
equipe, resultando em operações e forças-tarefas
bem-sucedidas na área de combate aos crimes
cibernéticos, com destaque para o combate à
pornografia infantil pela rede. Nesta área
específica, o TAC (Termo de Ajustamento de
Conduta) com a Google  determinou que
houvesse a comunicação ao MPF das páginas
do Orkut retiradas do ar por indícios de
pornografia infantil e que a empresa se obrigasse
a comunicar ao National Center of Missing and
Exploited Children,  o que também contribuiu
para o aumento dos casos a serem apurados.

Há uma ausência do Estado na rede?
A Internet foi concebida para funcionar de

maneira descentralizada e colaborativa.
Atualmente,  a sociedade está migrando para este
ambiente, exigindo um mínimo de regulamentação
para evitar a impunidade e a criminalidade. A
internet não possui uma agência reguladora tal
como a Anatel (Agência Nacional de
Telecomunicações), que regulamenta as
concessionárias de serviço de telefonia; no caso
dessas empresas que também concedem serviço
de acesso à internet, tentamos que houvesse um
mínimo de regulamentação ou aplicação
analógica destas normas, sem que pudéssemos
chegar a um acordo com a Anatel. No Brasil, há
uma instituição formada por representantes de
várias classes e empresas ligadas ao setor da
internet, que disciplina e controla o seu uso no
Brasil pelas empresas provedoras de acesso, o
CGI – Comitê Gestor da Internet, porém, sem
poder regulamentador ou sancionatório.

Nessa linha, é possível delimitar o que seria
regulamentação de cerceamento de
liberdade de expressão?
Sim, desde que qualquer tentativa de
regulamentação vise estabelecer normas que se
restrinjam a otimizar a persecução dos delitos e
punir os criminosos que utilizam a internet de
maneira ilícita e abusiva, a exemplo do que já
ocorre com a descrição dos crimes que punem
as condutas consideradas criminosas no “mundo
real”, mas não todas, somente as que violam os
bens jurídicos protegidos pela sociedade. Para
evitar o cerceamento a liberdade de expressão,
na regulamentação dos crimes cibernéticos, com
mais razão deve se tomar extremo cuidado para
evitar os tipos penais abertos, com a
especificação em cada tipo penal do
detalhamento de cada conduta e a definição, em
parágrafos, quando necessária, dos termos
técnicos aos quais não estamos tão acostumados.

* Colaboraram com as respostas os especialistas em
computação Adriana Shimabukuru Kurokawa e Tiago
Bortoletto Vaz e a bacharel em Direito Juliana Herek Valério.
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CAPA

PR/GO no combate ao cibercrime

Os crimes contra instituições financeiras
focaram a atuação da Procuradoria da
República em Goiás no combate aos

cibercrimes. As denúncias dos procuradores da
República com atuação no Núcleo de
Persecução Criminal resultaram em
condenações de mais de 30 pessoas em Goiás,
com penas que alcançaram, em alguns casos,
até onze anos de prisão, em regime fechado.

As punições obtidas por crimes na internet são
resultados de um trabalho que enfrenta diversas
dificuldades. A tecnologia não só potencializou
as ações criminosas como passou a exigir do
Estado uma nova postura institucional. São
necessários avanços legislativos, hermenêuticos
e investigatórios para exercer um efetivo papel
regulador no mundo virtual.

Respingos dessa dificuldade podem ser
percebidos em rankings de empresas e
entidades estrangeiras. O Brasil é apresentado
como o quarto país do mundo mais
contaminado por programas que furtam senhas
na internet (Microsoft) e também ocupa a quarta
colocação em  números de sites que apresentam
pornografia infantil (ONG Rainbow Phone).
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Crimes CibernOs números de Goiás comprovam essa posição
desconfortável do país. Um levantamento da
PR/GO revela que 95,6% das representações
de crime na internet são de pornografia infantil.
Na comparação dos cinco primeiros meses de
2008 com os de 2009, constata-se que houve
um aumento de quase 400%, passando de 122
para 456 ocorrências.

Análise
Depois de recebidas na PR/GO, as
representações são encaminhadas à Safernet
Brasil (Organização não-governamental),
quando o provedor de acesso não é goiano.
Desde 2007, o MPF/GO atua em parceria com
a entidade para o enfrentamento de crimes de
ódio, pornografia infantil e incitação ao delito
(veja detalhes do acordo no quadro). Com
um trabalho de análise e pesquisa desenvolvido
desde o começo deste ano, a PR/GO conseguiu
traçar um perfil das representações de
cibercrimes recebidas.

Normalmente, a pessoa utiliza-se de serviços
disponíveis na homepage da instituição
(www.prgo.mpf.gov.br), apesar de haver outros
dois canais de comunicação (telefone e
presencialmente). São pessoas comuns ou
comunidades organizadas para combater o
crime na Internet. Na maioria dos casos,  a
representação traz poucas informações ou
apenas o endereço eletrônico do site onde
estaria sendo praticado o crime.

Porém, apenas 2,58% das notícias de crime
relacionadas à Internet recebidas pela PR/GO
apresentam, de fato, conteúdo criminoso. Dos
sites denunciados, o Orkut (da empresa
Google) lidera com 72% das ocorrências
registradas. A pornografia infantil é o principal
crime noticiado ao MPF em Goiás, seguida por
apologia e incitação a crimes contra a vida e
racismo.

O Dia da Internet
Segura é celebrado 

10 de fevereiro.

(Continua na página 10)

Quando a representação é feita à PR/GO, é encaminhada para o setor
especializado em análise e pesquisa para avaliação da veracidade da ocorrência.
Um estudo feito no primeiro semestre deste ano mostrou que menos de 3%
dos casos têm relevância (apresentam, de fato, conteúdo criminoso).

MPF/GO: O que acontece com a representação
de crime na Internet?

Dos sites que apresentam conteúdo criminoso, 72% são perfis pessoais do
Orkut (da empresa Google). Na maioria dos casos, quando não se trata de
perfil no Orkut, são páginas em língua inglesa, russa, japonesa e chinesa,
hospedadas principalmente nos Estados Unidos e Holanda. Um problema
encontrado é que mesmo sites em português estão, em alguns casos,
hospedados em outros países, dificultando ainda mais as investigações.

Normalmente são: estelionato/furto bancário, delitos
ligados à pornografia infantil e crimes de ódio (racismo e
xenofobismo, por exemplo). A atuação do MPF/GO está
focada, ultimamente, no combate às fraudes bancárias
utilizando a Internet. As denúncias dos procuradores da
República já resultaram em mais de 30 pessoas condenadas,
com penas de até 11 anos de prisão. O site da PR/GO  é o
canal mais utilizado para apontar crimes da Internet (há
ainda possibilidade por meio de telefone e presencial).

Os crimes cibernéticos mais comuns

Tramita no
(aprovado 
Deputados)
ligadas à in
autorizado
comunicaç
transferênci
ou informaç
de código m

Pro

Janeiro/maio 2008: 122 ocorrências
Janeiro/maio 2009:  456 ocorrências

Números de Goiás

Um levantamento da PR/GO revela que 95,6% das
representações de crime na Internet recebidas pelo MPF/
GO são de pornografia infantil. Confira os números:

400% é o aumento de notícias de crimes ligados à
pornografia infantil.
Fonte: Central de Denúncias da PR/GO.
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ernéticos

O uso da Internet no Brasil já atingiu
mais de 30 milhões de pessoas.

net
o em

o.

O cibercrime contra instituições financeiras tem merecido mais atenção do
MPF/GO pela dificuldade de investigação em relação às outras modalidades
de condutas ilícitas praticadas na Internet.

Mesmo que a coleta de provas para estelionatos/furtos eletrônicos envolvendo
bancos seja mais eficiente, até junho deste ano o Núcleo de Persecução Criminal
arquivou mais de 600 inquéritos da Polícia Federal. “É impossível instruir as
denúncias sem elementos que apontem, no mínimo, indícios de autoria do delito”,
explica o procurador da República Daniel Salgado, coordenador do Núcleo de
Persecução Criminal da PR/GO.

Falta de prova
A dificuldade de identificar a autoria dos crimes na Internet se deve, principalmente,
pela característica da própria tecnologia. Normalmente, o cibercrime é cometido
por organizações criminosas, com repartição de tarefas e atribuições, pulverizando
as informações e dificultando a coleta de provas.

Um dos caminhos para se chegar ao criminoso é pelo número da máquina que
enviou as informações, conhecido como IP (Internet Protocol). Porém, é preciso
ter, além disso, a hora exata de acesso e o fuso horário do sistema para solicitar a
quebra do sigilo telemático, pois esse número é do usuário apenas durante o
período em que ele está conectado. Depois, é atribuído a outro internauta, de
forma aleatória.

O que agrava a situação é que, muitas vezes, os criminosos acessam a Internet
não de computadores pessoais, mas de lan houses, dificultando o rastreamento.
Diante disso, a Justiça não exige unicamente a perícia no computador do criminoso
para comprovar o delito e a autoria, mas também a prova testemunhal,
interceptação telefônica e documentação.

Nas condenações obtidas em Goiás, utilizaram-se métodos de investigação
modernos (como as interceptações telefônicas e telemáticas). Isso, em conjunto
com as perícias em computadores apreendidos, foi fundamental para instrução de
inquéritos mais consistentes e para a apresentação de denúncias fundamentadas.

Tipificação
Para a Convenção sobre a Cibercriminalidade (Conselho da Europa – 2001), há
quatro condutas consideradas criminosas na Internet. A primeira é a infração
contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e sistemas
informáticos. Exemplo disso é o acesso ilegal a um sistema de informática.

A segunda conduta criminosa é a infração informática, o que inclui a falsificação
de dados e os phishing scams (estelionatos eletrônicos). A terceira conduta
tipificada é a infração relativa ao conteúdo. Neste caso, entra a pornografia infantil,
o racismo e o xenofobismo. A quarta é o atentado à propriedade intelectual e ao
direito autoral, a conhecida pirataria.

No Brasil,  tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende tornar
crime treze condutas ligadas à internet (Projeto de Lei nº 89/2003 – confira detalhes
no Infográfico). Até a aprovação da lei, porém, alguns avanços já foram obtidos
para conciliar a legislação brasileira às novas tecnologias.

Exemplo disso são as alterações no artigo 241 do Estatuto da Criança e Adolescente
(ECA) trazidas pelas Leis 10.764/2003 e 11.829/2008. Além de tipificar como crime
a pornografia infanto-juvenil na Internet, passou-se a responsabilizar criminalmente
quem contribui para manter esses dados disponíveis na rede.

O padrão do trabalho da PR/GO é requerer a condenação dos cibercriminosos por
quebra de sigilo de operações financeiras (artigo 10 da Lei Complementar 105/
2001), furto qualificado (artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal),
formação de quadrilha (artigo 288 do Código Penal) e interceptação de
comunicação de informática (artigo 10 da Lei nº 9.296/96). As penas somadas
chegam a 23 anos de prisão e multa.

 no Congresso Nacional um projeto de lei
o no Senado e em processo na Câmara dos
os) que pretende tornar crime treze condutas
 internet. Entre elas, destacam-se: acesso não-
do à rede de computadores, dispositivo de
ação ou sistema informatizado; obtenção,
ncia ou fornecimento não-autorizado de dado
ação; estelionato eletrônico e inserção ou difusão
 malicioso seguido de dano.

rojeto de Lei n° 89/2003

O MPF-GO firmou, em 2007, convênio com a
Safernet Brasil, associação civil de direito
privado, responsável pela Central Nacional de
Denúncias de Crimes Cibernéticos. O objetivo
é a união de esforços na prevenção e combate à
pornografia infantil, prática de racismo e outras
formas de discriminação veiculadas na Internet.

Acordo com a Safernet

Dificuldades de investigação
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“Pegasus” e “Replicante” são
marcas da atuação da PR/GO

As operações conhecidas como Pegasus (2005) e
Replicante (2006) resultaram em cerca de 120

pessoas denunciadas pelo MPF/GO. O prazo entre a
denúncia e a sentença judicial, para esses casos, foi
de mais de um ano em média (existem ainda processos
em andamento). Em primeira instância, a 5ª e a 11ª
Varas da Justiça Federal em Goiás são as responsáveis
pelo julgamento dos crimes cibernéticos.

As duas operações foram de crimes patrimoniais
envolvendo a Caixa Econômica Federal. O modus
operandi dos criminosos seguia um padrão. Eles
estavam organizados em grupos, possuíam hierarquia
definida e contavam com a ajuda dos chamados
“laranjas”.

Três formas de agir revelavam o perfil desses grupos.
A primeira consistia em espalhar, pela internet, um
“vírus” capaz de monitorar e capturar informações
inseridas pelos usuários em computadores infectados.
Posteriormente, essas informações eram remetidas
para um servidor ou caixa de e-mail dos criminosos.

Outra forma utilizada era o envio de mensagens
eletrônicas com alerta sobre possíveis invasões de
contas. Pedia-se, então, que os usuários digitassem
suas senhas. As informações, porém, eram registradas
diretamente na página eletrônica de servidor utilizado
pelos criminosos.

Uma terceira forma de capturar as senhas dos
correntistas era a criação de uma página clone das
instituições bancárias. Sem saber, a vítima passava
todos os dados de agência, conta e senha, muitas
vezes sob o argumento de atualização de dados

Perspectivas

Para superar as dificuldades de investigação e
produção de provas, a PR/GO desenvolverá, a
partir do segundo semestre de 2009, ações
integradas entre a área criminal e a do
consumidor para um trabalho preventivo.

Outra medida será a busca por cooperação de
provedores da internet em Goiás, algo
semelhante ao que foi realizado entre o MPF/
SP e o Google (TAC celebrado em 2008). Em
2001, a PR/GO trabalhou com sete provedores
para controle de conteúdos hospedados na rede,
principalmente em relação à pornografia infantil.

Além de retomar esse trabalho, a intenção é que
o combate aos cibercrimes seja ampliado com a
criação no Estado de uma delegacia da PF
especializada, a intensificação de novos métodos
de investigação (interceptação e quebra de sigilo
telemático, por exemplo), educação tecnológica
e uma possível cooperação das lan houses de
Goiás (que passariam, por exemplo, a cadastrar
os usuários com nome e número de documento).

“É necessário manter-se informado e atualizado,
com cursos, palestras e artigos, pois a Internet
está em constante mudança e atualização”, alerta
o Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos
da PR/SP (leia a entrevista na página 4).

cadastrais. Esse golpe, o da falsa página bancária, é o
mais disseminado no Brasil.

De posse das informações bancárias das vítimas, os
criminosos acessavam a conta e transferiam para contas
de outras pessoas as quantias, que, posteriormente,
eram sacadas pelo grupo criminoso. As contas
receptoras eram “alugadas” por seus titulares (os
“laranjas” do esquema) por valores que variavam de 50
a 100 reais.

Não fazer transações bancárias em lan houses ou em
computadores compartilhados, excluir e-mails
duvidosos e spams, evitar sites suspeitos e ter um anti-
vírus sempre atualizado são alternativas para não ser
vítima de golpes na Internet.

Principais atuações do MPF/GO

Pegasus (2005) – Em uma megaoperação, foram presas
mais de 110 pessoas . O MPF apresentou, em outubro
de 2005, sete denúncias contra 50 pessoas envolvidas.
Um ano depois, a Justiça condenou quatro pessoas da
quadrilha (penas de até sete anos de reclusão). Naquele
mesmo ano, outras dez foram sentenciadas, recebendo
penas de até 11 anos. Em 2008, mais três pessoas são
condenadas em até sete anos de prisão. A última
condenação resultado da Operação Pegasus saiu em
maio de 2009, quando seis pessoas foram sentenciadas
(penas de até cinco anos em regime fechado). Ainda há
processos em andamento.

Replicante (2006) – O MPF/GO denunciou mais de 60
pessoas envolvidas no caso. Com base em Goiás, a
organização criminosa mantinha braços de atuação no
Tocantins, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro e
no Distrito Federal. O resultado desse trabalho, até
agora,  foi a condenação de 13 pessoas com penas que
chegam a 11 anos de prisão.
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Por Gilton Batista Brito

2 Por isso, a prática tem sido chamada de pishing, junção das
palavras  password  (senha) e  fishing  (pescar).

Em setembro de 2006, a Polícia Federal
efetuou diligências para cumprir dezenas
de mandados de prisão e de busca

domiciliar nos Estados de Goiás, Rio de Janeiro,
Tocantins, Distrito Federal e Rio Grande do
Norte, na fase ostensiva da chamada Operação
Replicante,destinada à prevenção e repressão
de crime cibernético.

A investigação sigilosa, autorizada
pela 11ª Vara Federal de Goiás,1

apurou que grupos criminosos
acessavam ilicitamente contas
bancárias, violando o sigilo de
clientes de várias instituições
financeiras. Descobriu-se então
que transações ocorriam após a
captura de dados pessoais,
especialmente senhas de acesso,
por meio de programa spyware
conhecido como “cavalo de tróia”
ou trojan. De posse das
informações, efetuava-se a
transferência de valores das contas das vítimas
para contas “compradas” ou “alugadas” de
terceiros participantes do esquema, seguindo-
se o saque. Realizava-se ainda a aquisição de
produtos e serviços em transações on line ou o
pagamento de boletos diversos na rede mundial
de computadores.

A captura dos dados bancários geralmente

acontecia após envio de mensagens, não raro,
contendo alertas chamativos e inverídicos. Tais
mensagens solicitavam às vítimas dados
financeiros: banco, agência, conta e senha. Outra
forma comum de atuar era a criação de páginas-
clone de bancos, acessadas mediante
direcionamento irregular dos clientes. Para
instalação do spy no computador da vítima,
utilizava-se ainda o Orkut e o MSN. Depois de

digitados, os dados bancários eram
então enviados pelo programa
espião para um servidor ou caixa
de e-mail dos participantes do
esquema. O modus operandi,
assim, objetiva inicialmente
“pescar” a senha de clientes
bancários.2

Além do uso intensivo e constante
da internet e da comunicação
telefônica pelos integrantes do
esquema, a investigação evidenciou
a grande facilidade na obtenção de

programas maliciosos e a formação de grupos
em atividade criminosa constante,  com estilo de
vida voltado para a delinquência cibernética,
pois, de modo geral, não possuíam os
participantes ocupação profissional lícita. Além
disso, com considerável grau de organização, os
grupos estabeleceram certa estrutura funcional
para cometimento dos ilícitos, atuando de maneira
coordenada, com diferentes níveis de
relacionamento, hierarquia e subordinação,
distribuição de lucros e base territorial
alcançando diferentes Estados.

1 A presença da CEF como prejudicada firmou a competência
federal (art. 109, IV, CF), havendo prevenção da Seção de
Goiás quanto aos crimes praticados em outras circunscrições
(art. 71, CPP), bem assim conexão com delitos envolvendo
instituições financeiras privadas, de competência estadual (art.
76, CPP).

ARTIGO

A Prisão Preventiva
na Operação Replicante

A captura dos
dados bancários
acontecia após

envio de
mensagens, não
raro, contendo

alertas chamativos
e inverídicos
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Assim, os programadores, chamados de
crackers, eram responsáveis pela criação de
páginas falsas, mensagens eletrônicas e
programas viciados trojan.3 Eram remunerados
pela venda e atualização (upgrade) de tais
programas, cobrando, às vezes, participação no
lucro obtido pelo uso.4 Os usuários utilizavam
os programas e remetiam milhares de e-mails
em busca de vítimas para coleta das mensagens
retornadas com os dados financeiros. Também
efetuavam pagamento de boletos e realizavam
transferência entre contas. De regra, não
realizavam pessoalmente o saque nas contas de
destino, tampouco conheciam os titulares de tais
contas (laranjas). Os carteiros, biscoiteiros ou
cartãozeiros arrecadavam boletos ou mantinham
contato com terceiros para obtenção de contas,
destino das transferências on line irregulares. Em
seguida à posse dos cartões bancários (no
esquema, chamados de cartas ou biscoitos) ou
dos boletos de pagamento, ocorria a consumação
da subtração, com o saque na conta titulada pelo
laranja do valor transferido da conta da vítima
ou pagamento on line diretamente nesta,
havendo ainda a hipótese de os valores serem
creditados em contas das empresas beneficiadas
com pagamentos de boletos.5 Os laranjas
emprestavam as contas para receber a
transferência ou forneciam boletos.6 Em geral,
apresentavam papel de menor importância na
associação criminosa, obtendo pequenos ganhos,
com participação eventual, pois a conta de
destino normalmente era bloqueada pela

instituição financeira logo após a contestação da
operação pelo cliente-vítima, quando era
identificado.7

O fato típico principal, ao resultar em subtração
de valores sem entrega voluntária da quantia pela
vítima, configurava furto qualificado, previsto no
artigo 155, § 4º, II e IV do CP. O furto
cibernético, com o uso crescente da rede mundial
de computadores, tem-se notabilizado pela
prática em larga escala e seu cometimento exige
a presença de outras condutas penalmente ilícitas,
como quadrilha ou bando (art. 288, CP), violação
de sigilo bancário (art. 10, LC 105/2001) e
lavagem de dinheiro (art. 1º, Lei 9.613/98). Daí
ser legítimo afirmar que é da natureza desses
crimes cibernéticos a reiteração, presente na
habitualidade delitiva, no crime continuado e no
concurso material.

Sintomático, assim, que durante a investigação,
que durou 1 ano e foi acompanhada pela
Procuradoria da República em Goiás, tem sido

Gilton Batista Brito é juiz federal em Salvador, ex-
advogado da União, ex-defensor público estadual

3 O programa, comprado então pelo valor de 5 a 15 mil reais,
frequentemente possuía “prazo de validade” e exigia
manutenção constante, o que serve de controle dos
programadores sobre os usuários.
4 Com frequência, a aquisição era “financiada” pela própria
atividade criminosa.
5 Já o subcarteiro  não conhecia o usuário  do programa
malicioso e se limitava a “comprar” ou “alugar” cartões para
venda a outros  carteiros  que se  relacionavam, estes sim, com
os  usuários.
6 Com isso, liquidava integralmente o débito e pagava àquele
que ofereceu tal oportunidade ilegal, em regra, metade do valor
do título.

7Sem embargo, no pagamento de boletos, é comum a
habitualidade criminosa, diante do uso de diversos títulos do
mesmo laranja. Há ainda a prática de instrumentalizar o
pagamento do título, sem que tenha havido efetiva operação
comercial, servindo a operação para encobrir verdadeira
transferência para a conta da empresa beneficiada, emissora
do boleto e integrante do esquema.
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8 O elevado número de ilícitos era necessário a fim de aumentar
os lucros, diante do número de participantes e de algumas
limitações bancárias (valor diário máximo para transações).
9Era frequente que integrantes dos diversos grupos se
relacionassem ilegalmente.

constante e mesmo crescente a prática delitiva,
com acesso indevido a dados bancários de
milhares de contas, realização de milhares de
operações financeiras ilegais8 vitimando os mais
diversos bancos, pagamento irregular de milhares
de boletos e participação em número ascendente
de dezenas de pessoas, identificadas ou não,
numa verdadeira teia criminosa9 que tornou
difícil, senão impossível, o alcance de todas as
condutas ilícitas investigadas e a quantificação
integral do dano.

Ora, nos termos dos artigos 312
e 313 do CPP, impõe-se a prisão
preventiva quando houver prova
da existência de crime doloso e
indícios razoáveis da autoria e
fundado risco à ordem pública, à
instrução criminal ou à certeza da
aplicação da lei penal.

Numa interpretação constitucio-
nalmente adequada, a proteção
à ordem pública decorre do de-
ver estatal de garantir a seguran-
ça, protegendo eficazmente o meio social e a
incolumidade das pessoas e do patrimônio (art.
195, CF), pois o princípio da proporcionalidade
em sentido positivo impede a proteção deficiente
dos direitos fundamentais, o que plenamente
conforme a configuração de um Estado Social.

No caso, a necessidade, a utilidade e a
adequação da prisão preventiva mostraram-se
evidentes, sobretudo para um fim peculiar, qual
seja, a interrupção da intensa reiteração
criminosa própria do esquema, desenvolvida em
ritmo altamente acelerado, assegurando-se a
ordem pública. A orientação poderia ter sido

fundamentada, a propósito, em precedente
paradigmático do Supremo  Tribunal Federal.
Com efeito, em agosto de 2005, cumprindo
dezenas de mandados expedidos pela Justiça
Federal de Goiás, a Polícia Federal já havia
deflagrado a Operação Pégasus, tendo como
investigados suspeitos da prática dos mesmos
crimes cibernéticos. Após inúmeras impugnações
em segundo e terceiro graus, a prisão preventiva
foi mantida na quarta instância, o Supremo

Tribunal Federal. 
10

A decisão, ao tratar pela primeira
vez de prisão cautelar em delitos
de tal espécie, elencou as princi-
pais circunstâncias presentes no
conceito de garantia da ordem
pública: preservação da integri-
dade física do preso; obstáculo
à concreta possibilidade de rei-
teração criminosa; eficácia visí-
vel e transparente da política pú-
blica de persecução penal. Fez
referência ainda à atuação crimi-
nosa em diferentes Estados e à

utilização ampla do meio tecnológico empregado
pelos investigados. Convém registrar que a
legalidade da prisão foi mantida ainda que a
primariedade e os antecedentes dos investigados
fossem favoráveis e não tivesse havido ofensa à
integridade física nas condutas praticadas.

O entendimento não poderia ser diverso, já que
se trata de crime cibernético, praticado em am-
bientes fechados (computador doméstico ou lan
house), sem contato pessoal do ofensor com a
vítima e cujo traço peculiar se encontra na reitera-
ção criminosa por parte de agentes jovens, de
regra, pertencentes à classe média e sem
“passagem” pela polícia. Circunstâncias todas
presentes na Operação Replicante.
10STF, HC 88905/GO, Relator Min. GILMAR MENDES, 12/
09/2006, 2ª Turma, LEXSTF v. 28, n. 336, 2006, p. 480-
500).

O crime cibernético é
praticado em

ambientes fechados,
sem contato pessoal

do ofensor com a
vítima e cujo traço

peculiar se encontra
na reiteração

criminosa por parte
de agentes jovens
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NOTÍCIASJURISPRUDÊNCIA

Ementa
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL
E PROCESSO PENAL.  FRAUDE ELETRÔNICA NA
INTERNET. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO DE
CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FURTO
MEDIANTE FRAUDE QUE NÃO SE  CONFUNDE
COM ESTELIONATO. CONSUMAÇÃO.
SUBTRAÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DO ART. 70
DO CPP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
PARANAENSE.

1. O furto mediante fraude não se confunde com
o estelionato. A distinção se faz primordialmente
com a análise do elemento comum da fraude que,
no furto, é utilizada pelo agente com o fim de
burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem
seu bem subtraído, sem que se aperceba; no
estelionato, a fraude é usada como meio de obter
o consentimento da vítima que, iludida, entrega
voluntariamente o bem ao agente.
2. Hipótese em que o agente se valeu de fraude

eletrônica para a retirada de mais de dois mil
e quinhentos reais de conta bancária, por
meio da “Internet Banking” da Caixa
Econômica Federal, o que ocorreu, por certo,
sem qualquer tipo de consentimento da vítima,
o Banco. A fraude, de fato, foi usada para
burlar o sistema de proteção e de vigilância
do Banco sobre os valores mantidos sob sua
guarda. Configuração do crime de furto
qualificado por fraude, e não estelionato.
3. O dinheiro, bem de expressão máxima da
idéia de valor econômico, hodiernamente,
como se sabe, circula em boa parte no
chamado “mundo virtual” da informática.
Esses valores recebidos e transferidos por
meio da manipulação de dados digitais não
são tangíveis, mas nem por isso deixaram de
ser dinheiro. O bem, ainda que de forma
virtual, circula como qualquer outra coisa, com
valor econômico evidente. De fato, a
informação digital e o bem material
correspondente estão intrínseca e
inseparavelmente ligados, se confundem.
Esses registros contidos em banco de dados
não possuem existência autônoma,
desvinculada do bem que representam, por
isso são passíveis de movimentação, com a
troca de titularidade. Assim, em consonância
com a melhor doutrina, é possível o crime de
furto por meio do sistema informático.
4. A consumação do crime de furto ocorre
no momento em que o bem é subtraído da
vítima, saindo de sua esfera de
disponibilidade. No caso em apreço, o
desapossamento que gerou o prejuízo,
embora tenha se efetivado em sistema digital
de dados, ocorreu em conta-corrente da
Agência Campo Mourão/PR, que se localiza
na cidade de mesmo nome. Aplicação do art.
70 do Código de Processo Penal.
5. Conflito conhecido para declarar
competente o Juízo Federal de Campo
Mourão - SJ/PR.

Conflito de competência provocado pelo
MPF/GO perante a Justiça Federal de
Goiás, em face da declinação de

competência oriunda da Justiça Federal em
Campos Mourão/PR. Naquela subseção
judiciária, entendeu-se que o acesso espúrio à
conta bancária via internet, com a subsequente
retirada do dinheiro, seria delito de estelionato
e, portanto, a competência deveria ser fixada no
local da obtenção da vantagem ilícita. O MPF/
GO argumentou, perante a JF/GO, que tal
prática caracteriza, na realidade, delito de furto
e, dessa forma, o local do crime seria onde
ocorreu o dano. O STJ, ao decidir o conflito,
acolheu a tese esposada pelo MPF/GO.

Acórdão
Origem: STJ
Processo: CC 67343 / GO (2006/0166153-0)
Classe: Conflito de Competência
Relatora: Ministra Laurita Vaz
Órgão Julgador: Terceira Seção
Data do Julgamento: 28/03/2007
Data da Publicação/Fonte: DJ 11/12/07, p.170
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Obras disponíveis na Biblioteca

DOUTRINA

Criminalidade Informática : tipificação penal das condutas ilícitas
realizadas com cartões de  crédito - Danielle da Rocha Cruz.
Investigação da tipicidade do uso ilícito de cartões de crédito e obtenção
ilícita de dinheiro em caixas eletrônicos. Além do debate sobre a
criminalidade informática, discute as tendências político-legislativas no
âmbito penal frente à globalização.

Crimes na internet
Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas.
Aborda os diversos crimes que podem ser
cometidos por meio da Internet, um a um. Cuida
de questões de autoria, da competência e da
prova e da responsabilidade das provedoras
de acesso.

Confira os principais livros sobre cibercrimes que podem ser encontrados no
acervo da Procuradoria da República em Goiás

Perícia forense computacional:
teoria e prática aplicada
Dan Farmer e Wietse Venema.
Guia completo do processo de
coleta e análise de evidências
digitais e sua importância para os
profissionais de Tecnologia da
Informação e os órgãos policiais
e judiciários. Aborda desde siste-
mas de arquivos e hacks de me-
mória e do kernel até malwares,
com exemplos aplicados.

Direito & Internet : aspectos jurídicos relevantes
Coordenação de Newton De Lucca e Adalberto Simão Filho.
Abordagem ampla da criminalidade informática, regulação do comércio
eletrônico e da internet, contrato eletrônico, violação da intimidade,
proteção jurídica de dados, sigilo profissional e
assinatura eletrônica.

Crimes de Informática
 Fabrízio Rosa.
Os vários crimes de informática  e os principais
métodos de invasão de sistemas e o tratamento
legal dado pelo Brasil e no direito comparado.

Investigação criminal e informática:
inteligência artificial X boletim de
ocorrência -  Eduardo Marcelo Castella.
A pesquisa trata da realidade da investigação
policial frente à era eletrônica, baseando-se na
realidade de uma delegacia de polícia. Ao final,
apresenta um programa computacional que
utiliza  a inteligência artificial para auxiliar na
tomada de decisão por parte do delegado.

A prova documental na internet: validade
e eficácia do documento eletrônico
 Antônio Terêncio G. L. Marques.
Aspectos legais e segurança do documento
eletrônico enquanto prova judiciária.
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- Congresso -

O Sistema Penal no Estado Social
e Democrático de Direito

14 e 15 de setembro de 2009

Goiânia-GO

“Pela busca de bases legais e constitucionais
para viabilização de uma defesa efetiva da

sociedade por meio da utilização constitucional
do direito penal e do processo penal.”

Local: Auditório da Procuradoria da República em Goiás
Edifício Rosângela Pofahl Batista

Avenida Olinda, Quadra G, Lote 02, Park Lozandes
Goiânia - GO  -  CEP: 74.884-120

Informações pelo telefone: (62)  3243-5454

Promoção: Escola Superior do Ministério Público da União - ESMPU


