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RESUMO  

O presente trabalho visa à análise dos aspectos da conduta de phishing, com enfoque 
na sua tipificação no Direito Penal brasileiro. Partindo do conceito de cibercrime, assim 
como dos conceitos de crimes informáticos próprios e impróprios, abordou-se um 
estudo jurisprudencial e doutrinário cujos questionamentos acerca da aplicabilidade 
do Código Penal nos cibercrimes foram levantados. Destarte, houve também 
comentários sobre diplomas legislativos aplicáveis ao phishing, constatando-se uma 
lacuna no ordenamento jurídico no que tange a tipificação desta conduta. Malgrado a 
superveniência de uma lei específica para os delitos cibernéticos, a Lei nº 
12.737/2012, verifica-se ainda um vácuo jurídico em relação ao phishing. Buscou-se, 
igualmente, salvaguarda na jurisprudência para desatar dúvidas sobre a aplicação da 
lei penal em fatos que utilizam desse artificio, como ocorre nas fraudes em Internet 
Banking. Fez-se também a necessária distinção entre as condutas de estelionato e 
furto qualificado pela fraude na esfera informática, visando dirimir a confusão sobre a 
classificação da fraude em Internet Banking. Nessa toada, conforme as questões 
sobre a natureza dos cibercrimes e seu objeto jurídico foram sendo analisadas, mais 
delimitada foi restando a conclusão da hipótese. Outrossim, constatou-se que a 
aplicação do art. 154-A, CP nas condutas de phishing está intimamente ligada ao meio 
empregado pelo agente para a sua consumação. O mesmo corre em relação a 
atuação do agente, sendo certo que, na hipótese deste concorrer para outro crime 
mais gravoso, o crime de invasão de dispositivo informático resta absorvido pelo crime 
fim, por força do princípio da consunção. 
  

Palavras-Chave: Phishing. Cibercrimes. Crimes Informáticos. Tipificação. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 
 

ABSTRACT  

The present work aims at the analysis of the aspects of the phishing conduct, focusing 
on its classification in the Brazilian Criminal Law. Starting from the concept of 
cybercrime, as well as the concepts of proper and improper cybercrimes, a 
jurisprudential and doctrinal study was addressed, whose questions about the 
applicability of the Penal Code on cybercrimes were raised. Therefore, there were also 
comments about the legislative diplomas applicable to phishing, with the 
acknowledgement of a gap in the legal system regarding the classification of the 
conduct. Despite the supervenience of a specific law for cybercrimes, the Law nº 
12.737/2012, there is still a legal vacuum concerning phishing. It was sought, likewise, 
the safeguard on the jurisprudence to unravel doubts about the application of criminal 
law in facts which uses the artifice, as it occurs in the Internet Banking frauds. It was 
also made the necessary distinction between the conducts of fraud and aggravated 
theft through fraud in the informatics sphere, in order to resolve the confusion about 
the classification of the Internet Banking fraud. In this tone, as the questions about the 
nature of cybercrimes and their legal object were analyzed, the more delimited was the 
conclusion of the hypothesis. Furthermore, it was found that the application of art. 154-
A, CP on phishing conducts is closely linked to the means employed by the agent for 
its consummation. The same is true in relation to the agent’s performance, and it is 
certain that, in the event of his competing for another more serious crime, the invasion 
of a computer device crime remains absorbed by the final crime, by virtue of the 
principle of consummation. 
  

Keywords: Phishing. Cybercrimes. Informatic Crimes. Typification. 
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INTRODUÇÃO 

Ao observar o contexto que envolve do phishing, pode-se reconhecer que 

dentro do Direito Informático, sobretudo o Direito Penal Informático pouco se fala 

sobre a conduta, e está longe de ser pacificada a discussão acerca de sua adequada 

tipificação no Ordenamento Jurídico Brasileiro. 

À título de exemplo, a figura do phishing tem previsão específica no Código 

Penal do estado da Califórnia, Estados Unidos. Segundo a legislação, o phishing é 

caracterizado quando alguém obtém, ou tenta obter, intencionalmente informações 

pessoais de outra pessoa, sem seu consentimento, a fim de usar as informações para 

qualquer outro propósito ilegal.1  

Trata-se, então, de um método informático usado para obter informações de 

usuários de canais de comunicação sem seu consentimento. Ressalte-se que é uma 

espécie de scam2 de alta incidência, principalmente por ser simples, eficaz e não 

precisar de um grande conhecimento técnico para realiza-lo. Segundo o site Security 

Report, em 2019 o número de páginas criadas para perpetrar o phishing cresceu 

231%3. 

Dentro deste cenário de grande incidência, a prática, contudo, não é 

criminalizada no seu todo no ordenamento jurídico brasileiro. O que ocorre na verdade 

é a adequação, pelo julgador, da conduta em tipos penais já existentes, mediante o 

uso da analogia.  

Diante disso, busca-se através desse trabalho estudar os crimes informáticos 

na legislação e doutrina brasileiras em busca da solução para a melhor adequação do 

phishing no Direito Penal. Questiona-se se é possível uma tipificação que abarque 

todo seu conteúdo ou se será necessária a criação de um novo tipo penal incriminador. 

No primeiro capítulo são apresentados o conceito e as etapas de execução, 

 
1 Tradução livre a partir da redação do dispositivo legal, in verbis: “530.5.  (a) Every person who willfully 
obtains personal identifying information, as defined in subdivision (b) of Section 530.55, of another 
person, and uses that information for any unlawful purpose, including to obtain, or attempt to obtain, 
credit, goods, services, real property, or medical information without the consent of that person, is guilty 
of a public offense, and upon conviction therefor, shall be punished by a fine, by imprisonment in a 
county jail not to exceed one year, or by both a fine and imprisonment, or by imprisonment pursuant to 
subdivision”. 
2 Termo originado da língua inglesa que significa “golpe”. Scam pode ser qualquer espécie de esquema 
ou ação fraudulenta, geralmente realizados em ambiente cibernético, com finalidade de obter alguma 
vantagem ilícita. 
3 SECURITYREPORT. Golpe do Coronavirus é o mais novo ataque de phishing. Security Report, 
2020. Disponível em: https://www.securityreport.com.br/overview/golpe-do-coronavirus-e-o-mais-novo-
ataque-de-phishing/#.XzWupOhKjIU. Acesso em: 13 ago. 2020. 
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bem como explanado um dos principais desdobramentos fáticos da prática de 

phishing. 

Já o segundo capítulo concentra-se em conceituar e classificar os crimes 

informáticos num aspecto geral. O capítulo também visa analisar a jurisprudência já 

consolidada acerca da fraude no sistema de Internet Banking, apresentando teses 

anteriores e os desdobramentos penais e processuais do entendimento. 

Em respeito a ordem cronológica existente entre a jurisprudência citada no 

capítulo anterior e o advento da Lei nº 12.737/2012, o terceiro capítulo tem por objetivo 

o estudo contextualizado a chamada Lei Carolina Dieckmann. Os impactos desta lei 

traduzem mudanças concretas na interpretação e na preocupação em tutelar os bens 

informáticos, sendo inclusive utilizada na hipótese do presente trabalho, em direto 

diálogo com o fenômeno da novatio legis in mellius. 

Em sequência, através do quarto capítulo procura-se ilustrar, mediante a um 

caso concreto, as teses centrais deste trabalho, bem como refletir acerca da 

pertinência das penas incursas nos réus em questão. Questiona-se, para tanto, se os 

crimes exercidos pelos réus, por sua natureza penal, podem ser beneficiados pela lex 

mitior, na tentativa de provar a hipótese levantada. 

Por fim, diante de tudo acima exposto, tratar-se-á da tipificação do phishing 

no art. 154-A, do CP, introduzido pela Lei nº 12.373/2012, mediante a análise do 

Acórdão nº 5002347-69.2010.404.7000 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 

em sede de Apelação Criminal, defendendo a sua possibilidade em relação a conduta 

de um dos réus da ação em questão. 

Assim, o trabalho aqui apresentado realizará um estudo doutrinário e 

jurisprudencial dos crimes perpetrados no meio informático, a fim de que se tenha a 

melhor compreensão das nuances do phishing, que apesar de não ser prevista 

categoricamente na legislação penal, é compreendida como uma conduta criminosa. 

Para isso cabe concluir então, se há a necessidade de um novo tipo penal ou sua 

classificação em um tipo pré-existente é suficiente. 
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1. PHISHING 

1.1. CONCEITO 

O phishing, termo derivado da palavra de língua inglesa fishing (pescar), diz 

respeito à prática no meio informático de obter por meio fraudulento dados sensíveis 

da vítima ao se passar por representante de pessoa jurídica4 fidedigna, ludibriando 

sua confiança. Em suma: é a conduta de pescar informações de usuário de 

tecnologias de rede.5 

A fraude consiste em encaminhar um e-mail ou mensagem de texto 

instantânea não solicitada, cujo remetente seria uma pessoa jurídica de credibilidade 

(Banco Itaú, SERASA, Americanas.com, etc.), direcionando a vítima a um site idêntico 

ao real, chamado de site-espelho. Ao acessar o site-espelho, lhe é exigido 

informações pessoais, tais quais, usuário, senha, nome, sobrenome, dados bancários, 

etc., simulando o acesso aos sites reais. A vítima, portanto, induzida a erro cede suas 

informações ao criminoso. 

O corpo do e-mail ou da mensagem de texto narra a necessidade de alguma 

atitude positiva que deve ser imediatamente tomada pelo destinatário, como atualizar 

dados cadastrais ou até mesmo se inscrever para algum sorteio ou promoção.  

Em seguida, ao clicar no link indicado a vítima é estimulada a preencher seus 

dados sensíveis numa espécie de formulário ou login6. Ocorre que tais links não 

revelam substancialmente do que se trata o site, costumando ser encurtados a fim de 

mascarar o URL7 real, mantendo a vítima em erro ao encaminhá-la ao site-espelho no 

lugar do site real. 

A origem da palavra faz verdadeira jus à prática da pesca. O e-mail ou a 

mensagem de texto é a isca, a qual é mordida pela vítima ao fornecer sua 

identificação, dados bancários e senhas mediante o site-espelho, que por sua vez é 

administrado pelo criminoso, nesta analogia, o pescador. 

Cumpre destacar, outrossim, que a ação criminosa consistente em induzir a 

 
4 SYDOW, Spencer Toth. Crimes informáticos e suas vítimas. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015; p. 
128. 
5 WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinicius Nogueira. Crimes cibernéticos: ameaças e 
procedimentos de investigação. 2ª ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2013; p. 39. 
6 Trata-se do processo de acessar um sistema informático restrito o qual se exige identificação através 
de senha e usuário credenciado. 
7 Em português: Localizador Padrão de Recursos. O URL indica o endereço virtual onde o site se 
localiza.  
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vítima a conceder suas informações confidenciais sem que ela perceba que está 

provendo subsídios para algum crime é chamada de engenharia social, ou 

engenhosidade social, muito utilizada em golpes cibernéticos. 

Aduzem, Kevin Mitnick e William L. Simon, que a engenharia social (social 

engeneering): 

Usa da influência e a persuasão para enganar as pessoas e convencê-las de 
que o engenheiro social é alguém que na verdade ele não é, ou mesmo pela 
manipulação. Como resultado, o engenheiro social pode aproveitar-se das 

pessoas para obter as informações com ou sem uso da tecnologia.8 
 

Em relação à tradução de “social engeneering” ao português, tem-se que a 

tradução livre para o termo “engenharia social” foi o popularizado no Brasil. Todavia, 

o uso do termo “engenhosidade social” seria o correto, em atenção à real interpretação 

da expressão advinda do inglês. Assim, adverte a melhor doutrina: 

Por sua vez, engenharia seria a arte de aplicar os conhecimentos científicos 
à invenção, aperfeiçoamento ou utilização da técnica industrial em todas as 
suas determinações.  
(...) 
Ninguém entenderá que foi através de conhecimento específico aplicado à 
invenção que o aludido delinquente obteve seu sucesso, mas sim por conta 
de uma especial perspicácia em se aproveitar de um momento social e da 
curiosidade humana para direcionar a decisão dos usuários para clicarem 
inadvertidamente no link. 
(...) 
O dicionário aponta que tal palavra (engenhosidade) denota a “qualidade de 
engenhoso; criatividade, engenho”. Por sua vez, “engenhoso” seria o 
indivíduo “dotado de engenho, talento; arguto, inventivo, perspicaz” e 
“engenho” seria a “capacidade inventiva; aptidão natural; criatividade, 
talento”. 
Assim, a engenhosidade seria a qualidade do indivíduo dotado de 
capacidade inventiva, criatividade e talento.9 
 

Seguindo o raciocínio, há também autores que classificam outras práticas, 

além da pesca de dados através de sites-espelhos, como phishing. Neste sentido, 

WENDT e JORGE (2013, p. 39) aduzem ser também uma modalidade a instalação de 

códigos maliciosos, capazes de transmitir para o criminoso cibernético as informações 

desejadas.  

 
8 MITNICK, Kevin David; SIMON, William Leonard. A Arte de Enganar: ataques de hackers: 
controlando o fator humano na segurança da informação. 1ª ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil Ltda, 2003, p. 6. 
9 SYDOW, Spencer Toth. Curso de Direito Penal Informático: Partes Geral e Especial. 1ª ed. 
Salvador: Editora Juspodivm. 2020; p. 579. 
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Na mesma esteira, Coriolano Almeida Camargo10 exemplifica a modalidade: 

Uma pessoa recebe uma mensagem falsa, via internet, ela clica no arquivo 
malicioso e importa um vírus para dentro da máquina. Por exemplo: ‘você 
está sendo notificado porque a Polícia Federal está lhe investigando. Para 
saber mais detalhes sobre o processo, clique aqui’. No momento em que você 
clica, você importa o arquivo malicioso para dentro da sua máquina, ele vai 
fazer uma varredura, vai encontrar seus dados bancários e com esses dados 

ele vai retirar valores da sua conta corrente. 11 
 

A diferença entre esta modalidade para a já explanada reside na forma que a 

colheita de informações se dá. Aqui, a vítima recebe o e-mail ou mensagem de texto 

e ao invés de ser direcionada a um site-espelho é estimulada por engenharia social a 

fazer download e executar um arquivo ou programa. Ocorre que se trata de um 

spyware12 cujo objetivo é de infiltrar-se no dispositivo informático da vítima para gravar 

informações digitadas, ou até mesmo modificar o funcionamento do dispositivo.   

 

1.2. ETAPAS DE EXECUÇÃO 

O phishing scam para ser bem sucedido deve ser executado cautelosamente 

e, mais importantemente, minuciosamente.  

Neste diapasão, pode-se dividir em 5 etapas: 1- planejamento; 2- 

estruturação; 3- ataque; 4- coleta e 5- furto de informações ou valores, as quais serão 

melhor elucidadas abaixo.  

Destaque-se, igualmente, que as etapas da execução apesar de guardarem 

certa semelhança com o fenômeno jurídico do iter criminis13, não podem ser 

classificadas como tal, por um simples motivo: o phishing não é um crime 

propriamente tipificado no ordenamento jurídico brasileiro14. Ademais, há sempre de 

 
10 Advogado, presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB/SP. 
11 WENDT, Emerson; JORGE, Higor Vinicius Nogueira, 2013, p. 39 apud SANTOS, Coriolano Aurélio 
de Almeida Camargo. 
12 Uma espécie de malware, um programa malicioso. 
13 Nas lições de Rogério Sanches Cunha: "Por ‘iter criminis’, ou caminho percorrido pelo crime, entende-
se o conjunto de fases que se sucedem cronologicamente no desenvolvimento do delito doloso”. 
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte geral. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. 
p. 429). 
14 Contudo, há o presente projeto de lei nº 2638/2020, de autoria do Deputado Federal Marcelo Ramos 
do PL/AM que visa incluir tipificar as práticas de phishing associada a engenharia social, incluindo ao 
artigo 155 do Código Penal os §§8 e 9, in verbis:  
“§8 A pena é de reclusão de 4 a 10 anos se a subtração mediante fraude é cometida por meio de 
dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação 
de mecanismo de segurança, ou com utilização de programa malicioso; ou ainda, se a fraude é 
cometida valendo-se de dados eletrônicos fornecidos pela vítima ou por terceiro induzido em erro, 
inclusive por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento. 
§9 A pena prevista no §8º aumenta-se de dois terços, se o crime é praticado mediante a utilização de 
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se fazer o paralelismo entre os dois fenômenos. 

 

1.2.1. Planejamento 

Trata-se de etapa preliminar do phishing, compreendida desde a cogitação da 

prática criminosa, coleta de informações, escolha da pessoa jurídica que será 

simulada, à deliberação da forma que serão obtidos os e-mails dos consumidores do 

serviço ou produto da pessoa jurídica. 

Isto posto, o phisher dá início ao planejamento observando o site real da 

pessoa jurídica que ele irá se passar, tomando conhecimento do mercado em que 

essa se insere, bem como a forma que ela descreve sua marca (ex.: cores, logos, 

marketing, etc.), a fim de passar credibilidade através do e-mail que será enviado 

massivamente aos usuários.  

Esta fase se encerra quando já determinados a pessoa jurídica que irá se 

passar e o meio que irá dissipar a mensagem. 

 

1.2.2. Estruturação 

Nesta etapa o golpe começa a tomar forma à medida que se desenvolve a 

mensagem que será enviada por e-mail, aplicativos de mensagem instantânea 

(WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.) ou SMS.  

Antes de redigir a mensagem, o agente tem o cuidado de enviar um e-mail 

para alguém da pessoa jurídica alvo, alegando ser um cliente em busca de 

informações sobre os serviços ofertados. Normalmente, esse e-mail é enviado para o 

canal de vendas, que responde rapidamente e entregam informações valiosas como 

o formato da assinatura automática usada pela pessoa jurídica, logotipos, cores ou 

links que deveriam estar lá.15 

Uma vez reunidas todas essas informações, é possível reproduzir com 

verossimilhança a mensagem com todas as particularidades da pessoa que se deseja 

representar, bem como galgar o fim desejado, tal como se dariam os atos 

preparatórios do iter criminis. 

 

 
servidor mantido fora do território nacional.” 
15GREATHORN. How cybercriminals craft phishing attacks: 4 easy steps. Great Horn, 2020. 
Disponível em: https://www.greathorn.com/how-cybercriminals-craft-phishing-attacks-4-easy-steps/. 
Acesso em: 11 maio 2020. 
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1.2.3. Ataque 

Na terceira fase a isca é de fato jogada através da mensagem de texto enviada 

para as vítimas.  

Uma cautela interessante que pode ser tomada pelo criminoso é o horário que 

será enviada a mensagem, normalmente enviada no final do dia ou depois do horário 

comercial. Isto porque nestes horários é provável que a vítima veja a pelo seu 

smartphone que facilitaria a engenharia social atrás do phishing, sendo certo que a 

interface do celular mostra apenas o nome e a foto do remetente (facilmente 

manipuláveis pelo criminoso), e não o endereço de e-mail ou número de telefone.  

Do mesmo modo, o domínio do e-mail guarda uma semelhança com o domínio 

real da pessoa jurídica pela qual o criminoso se passa, contendo normalmente o 

mesmo nome, porém em ordem diferente e/ou com a adição de outros caracteres 

como o ponto final, traço, etc. (ex.: sac@lojasamericanas.com.br sendo o real e 

sac@lojas-americanas.com.br). 

Destaque-se que a partir desta fase a empreitada do agente deixa de ser um 

indiferente penal, ao passo que é a primeira fase externa da execução, isto é, passam 

a ser realizados ações análogas aos atos executórios de um crime.  

Nesse sentido, o ato de se passar por representante de pessoa jurídica 

fidedigna ludibriando a confiança da vítima, por si só pode caracterizar o crime de falsa 

identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal Brasileiro16.  

Todavia, faz-se mister destacar que a conduta somente será punível caso não 

se trate de mero crime preparatório para a consumação de outro crime mais gravoso, 

conforme preleciona o princípio da consunção.  

 

1.2.4. Coleta 

Já a penúltima fase executória do phishing se caracteriza por ser o momento 

em que as informações confidenciais ou os dados sensíveis da vítima são coletados 

e posteriormente reunidos. 

Como explanado acima, o meio de obtenção das informações pode variar de 

acordo com a ferramenta elegida pelo criminoso, podendo ser por meio o 

 
16  Conforme art. 307: Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito 
próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: 
Pena: detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais 
grave. (BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, 
Rio de Janeiro, 31 dez. 1940). 
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preenchimento de formulários nos sites-espelho ou por registro de atividades através 

do spyware instalado no computador da vítima. 

Assim como na fase do ataque, a fase da coleta também deixa de ser mero 

indiferente penal, podendo ser punível através do ordenamento jurídico brasileiro. 

Conforme houver subtração de dados da vítima, pode-se falar, à princípio, no crime 

de invasão de dispositivo informático (artigo 154-A do Código Penal Brasileiro17). 

 

1.2.5. Furto de Informações ou Valores 

Uma vez reunidos os dados pessoais das vítimas, o phishing é consumado 

de fato, podendo ter como finalidade específica apenas furtar as informações 

confidencias da vítima para, por exemplo, se passar por ela ou utilizá-las para abrir 

contas em bancos e requerer crédito, bem como para subtrair valores da própria vítima 

mediante transferências bancárias. 

A subtração de valores se torna mais incidente nesse meio, por ser mais 

simples e efetiva, além de atacar diretamente o polo mais fraco, que é o correntista (a 

vítima). 

No furto de informações, o criminoso reúne-as com o propósito de se passar 

pela vítima a fim de facilitar a prática de outros delitos (como por exemplo o 

estelionato) e, ao mesmo tempo, não ser pego.  

Importante salientar novamente que no caso da subtração de valores, o 

phishing caracterizara-se como crime-fim. Por outro lado, o caso do furto de 

informações caracterizara-se apenas como crime-meio, e por conseguinte, aplicar-se-

ia apenas a pena do crime-fim. 

 

1.3. FRAUDES EM INTERNET BANKING E NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

Dois são os tipos mais comuns de fraudes no meio informático atualmente: a 

fraude em internet banking e a fraude no comércio eletrônico. 

 
17 Conforme art. 154-A:  Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de 
computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar 
ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 
vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: 
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.  
§ 1o Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa 
de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. 
§ 2o Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo econômico.  
(...) 
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Primeiramente, faz-se mister conceituar as duas formas de fraude, de modo 

a associar cada uma ao phishing. 

Internet Banking é um sistema informático conferido pelos bancos para os 

seus clientes com finalidade de permitir o acesso às contas e por conseguinte, permitir 

a realização de operações bancárias mediante dispositivos informáticos (computador, 

tablet, smartphones, etc.) de forma remota. O acesso se dá pelo site do banco e 

também por aplicativo de celular, normalmente através de senha, número da conta, 

número da agência, CPF e senha fornecida por token18. 

Neste sentido, tem-se por fraude em internet banking: 

 
Na fraude realizada em internet banking, determinada pessoa, para ingressar 
ilicitamente no sistema do banco, se faz passar por correntista, autenticando-
se no sistema da instituição com os dados bancários da vítima (número de 
banco, senha, códigos de segurança), fazendo com que o banco libere os 
montantes, pois entende que a pessoa que está fazendo a operação é o 

correntista. 19 

 

Já a fraude no comércio eletrônico (ou e-commerce) comumente se dá em 

duas situações: a primeira ocorre quando o criminoso anuncia a venda de um produto 

no site de comércio eletrônico (Ex.: Mercado Livre, OLX, Peixe Urbano, etc.), que 

normalmente não possui, para que a vítima, que pretende comprá-lo, efetue o 

pagamento sem que receba ao final, a mercadoria prometida.  

Aqui, a vantagem econômica é obtida pela simulação de uma venda, a qual a 

vítima acredita estar comprando uma mercadoria de um fornecedor de confiança. Esta 

forma, apesar de ser uma das mais rotineiras não envolve necessariamente o artifício 

do phishing. 

A segunda situação, entretanto, se faz valer do esquema de phishing. É criado 

um site-espelho com a mesma identidade visual de uma loja de comércio virtual 

existente para obter dados pessoais e senhas de cartão de crédito da vítima, que 

acredita estar perante o site de comércio eletrônico original. Esse site-espelho simula 

fielmente o original, contendo anúncios para venda de mercadorias e avaliações 

 
18 Conforme o Banco Bradesco, (Disponível em https://banco.bradesco/html/classic/como-usar/senhas-
e-dispositivos-de-seguranca.shtm. Acesso em: 27 mai. 2020) o token: “é um dispositivo eletrônico que 
gera chaves de segurança com combinações aleatórias de 6 números”. Destarte, trata-se de uma fonte 
que gera senhas temporárias com a finalidade de prover mais segurança às operações de internet 
banking. 
19 FILHO, Marco Aurélio Florêncio; GERDULO, Fábio Paiva. Fraudes Internet Banking: considerações 
jurídico-penais após o advento da Lei nº 12.737/2012 (Lei Carolina Dieckmann). Direito e T.I., 2015. 
Disponível em: http://direitoeti.com.br/artigos/fraudes-internet-banking-consideracoes-juridico-penais-
apos-o-advento-da-lei-no-12-7372012-lei-carolina-dieckmann/. Acesso em: 22 maio 2020. 
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positivas de “consumidores”.  

A vantagem ilícita é obtida no momento em que a vítima, acreditando estar 

adquirindo a mercadoria anunciada, preenche os dados do seu cartão de crédito. 

Todavia, os dados são gravados pelo criminoso para mais tarde realizar transações 

bancárias em desfavor da vítima. 

 

1.4. CONVENÇÃO DE BUDAPESTE SOBRE CRIMES CIBERNÉTICOS 

A convenção sobre crimes cibernéticos foi a materialização de esforços 

internacionais da União Europeia, o G8 e a Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) visando um diploma capaz de uniformizar a 

matéria dos crimes cibernéticos no plano internacional, bem como trazer mecanismos 

de cooperação jurídica penal internacional nesses casos. 

Sua adoção se deu em 23 de novembro de 2001, sendo posteriormente 

ratificada em 2006 e vigente desde 1º de janeiro de 2007. Atualmente 65 (sessenta e 

cinco) países são signatários20, incluindo o Brasil que, todavia, ainda não ratificou o 

documento. 

Outrossim, o processo de adesão está em andamento, tendo sido 

encaminhado pelo presidente ao Congresso Nacional para votação em 22 de julho do 

corrente ano de 2020.21 

São citados no Preâmbulo do diploma três pilares de proteção no ambiente 

cibernético: a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade; o quais a 

Convenção visa adotar procedimentos para assegurá-los e combater a 

cibercriminalidade. 

Em linhas gerais, a convenção beneficia a investigação criminal no país ao 

passo que torna mais célere a obtenção de provas localizadas por ventura em plano 

extraterritorial, por meio da cooperação internacional. Também traz princípios 

norteadores na matéria, além de definições claras de cibercrimes e estabelece 

diretrizes para a persecução peal à nível nacional. 

Nessa perspectiva, enumera Arnaldo Sobrinho de Morais Neto: 

A Convenção tem como escopo principal, numa visão geral a sintetizar o seu 
cerne: (1) harmonizar o direito penal interno (de cada país) e harmoniza-lo 
com as previsões relativas ao cibercrime; (2) prover o direito processual penal 

 
20 COE, Council of Europe. Chart of signatures and ratifications of Treaty 185: Convention on 
Cybercrime. Council of Europe, 2020. Disponível em: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/185/signatures. Acesso em: 24 jul. 2020. 
21 BRASIL. Diário Oficial da União, Brasília, ed. 141, s. 1, p. 1. 24 jul. 2020. 
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interno de poderes necessários para a investigação e repressão de delitos 
como bem como outros crimes cometidos por meio de um sistema de 
computador ou obtenção de provas em relação ao que está em formato 
eletrônico e (3) a criação de uma rápido e eficaz regime de cooperação 
internacional.22 
 

Para fins deste trabalho, faz-se mister analisar as definições e dos tipos penais 

trazidos pela Convenção. Nesse sentido, in verbis: 

Artigo 1º - Definições Para os fins da presente Convenção: 
a) “Sistema informático” significa qualquer dispositivo isolado ou grupo de 
dispositivos relacionados ou interligados, em que um ou mais de entre eles, 
desenvolve, em execução de um programa, o tratamento automatizado dos 
dados; 
b) “Dados informáticos” significa qualquer representação de factos, de 
informações ou de conceitos sob uma forma susceptível de processamento 
num sistema de computadores, incluindo um programa, apto a fazer um 
sistema informático executar uma função;  
c) “Fornecedor de serviço” significa:  
(i) Qualquer entidade pública ou privada que faculte aos utilizadores dos seus 
serviços a possibilidade de comunicar por meio de um sistema informático e 
(ii) Qualquer outra entidade que processe ou armazene dados informáticos 
em nome do referido serviço de comunicação ou dos utilizadores desse 
serviço. 
d) “Dados de tráfego” significa todos os dados informáticos relacionados com 
uma comunicação efectuada por meio de um sistema informático, gerados 
por este sistema como elemento de uma cadeia de comunicação, indicando 
a origem da comunicação, o destino, o trajecto, a hora, a data, o tamanho, a 
duração ou o tipo do serviço subjacente. 
(...) 
Título 1 – Infracções contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade 
de sistemas informáticos e dados informáticos 
Artigo 2º - Acesso ilegítimo 
Cada Parte adoptará as medidas legislativas e outras que se revelem 
necessárias para estabelecer como infracção penal, no seu direito interno, o 
acesso intencional e ilegítimo à totalidade ou a parte de um sistema 
informático. As Partes podem exigir que a infracção seja cometida com a 
violação de medidas de segurança, com a intenção de obter dados 
informáticos ou outra intenção ilegítima, ou que seja relacionada com um 
sistema informático conectado a outro sistema informático. 
Artigo 5º - Interferência em sistemas 
(...) 
Cada Parte adoptará as medidas legislativas e outras que se revelem 
necessárias para estabelecer como infracção penal, no seu direito interno, a 
obstrução grave, intencional e ilegítima, ao funcionamento de um sistema 
informático, através da introdução, transmissão, danificação, eliminação, 
deterioração, modificação ou supressão de dados informáticos. 23 
 

A Convenção, caso seja aderida integralmente ao ordenamento jurídico 

brasileiro, traria um arcabouço teórico e legislativo extremamente importante para o 

 
22 NETO, Arnaldo Sobrinho de Morais. Cibercrime e cooperação penal internacional: um enfoque à 
luz da Convenção de Budapeste. 2009. 232 p. Dissertação (Mestrado), Universidade da Paraíba – 
UFPB, João Pessoa, 2009. p. 126. 
23 CONVENÇÃO de Budapeste sobre Cibercrimes. 23 de novembro de 2001. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/normas-e-legislacao/legislacao/legislacoes-pertinentes-do-
brasil/docs_legislacao/convencao_cibercrime.pdf. Acesso em: 24 jul. 2020. 
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direito penal pátrio, uma vez que o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 2014) e 

a “Lei Carolina Dieckmann” (Lei nº 12.737, de 2012) não contemplam definições e 

procedimentos suficientes para todos os cenários de crimes que ocorrem no ambiente 

cibernético. 

Por exemplo, a Lei 12.965/2014 alude frequentemente o “responsável pela 

transmissão, comutação ou roteamento”24 de internet sem, contudo, defini-lo de forma 

esclarecedora. Para tanto, a alínea ‘c’ do artigo 1º da referida convenção traria para o 

ordenamento a definição. O mesmo ocorre para o conceito de “dados”, neste caso os 

dados informáticos, previsto na alínea ‘b’ do artigo 1º. 

No que tange aos tipos penais, são trazidos pelo acordo internacional 9 (nove) 

infrações, subdivididas em infrações contra a confidencialidade, integridade e 

disponibilidade de sistemas informáticos e dados informáticos, infrações relacionadas 

à computadores (falsidade informática e burla informática), infrações relacionadas a 

pornografia infantil e infrações relacionadas com a violação do direito de autor e 

direitos conexos. Definem em linhas gerais as condutas criminosas do título, 

entretanto, não estabelecem penas de forma que cada uma dessas infrações, em sua 

redação, dá o poder de punição e organização legislativa a “Parte”, isto é, o país 

signatário daquela convenção. 

Interessante destacar as infrações contidas nos artigos 2 e 5, que tratam, 

respectivamente, das figuras do acesso ilegítimo e da interferência em sistemas. Nota-

se que guardam semelhança com figuras já presentes no Código Penal, como a do 

artigo 154-A. Todavia, preocupam-se em tratar de invasões em sistemas, não apenas 

em dispositivos informáticos. O tema será melhor trabalhado no tópico 4.2 do presente 

trabalho. 

 

 

 

 

 
24 Texto do artigo 9º, in verbis: O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever 
de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e 
destino, serviço, terminal ou aplicação. 
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2. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA APLICAÇÃO DO ART. 

155, §4º, II DO CP 

2.1. O PHISHING E OUTROS CRIMES JÁ TIPIFICADOS 

Consoante mencionado no capítulo anterior, o phishing não foi propriamente 

tipificado no ordenamento jurídico brasileiro, sendo atualmente punido por meio de 

tipos já presentes no Código Penal. 

Não obstante se tratar de uma ação autônoma, a prática é frequentemente 

associada a outros delitos que utilizam da ação de obter por meio fraudulento 

informações confidenciais, ludibriando a confiança das vítimas ao se passar por 

representante de pessoa jurídica fidedigna em ambiente informático, para subsidiar 

crimes diversos.  

Assim, através do phishing, o criminoso obtém informações sigilosas de 

inúmeras pessoas, tais quais, qualificação civil, dados de cartão de crédito e dados 

bancários para se passar pela própria vítima da pesca informática, com o objetivo de 

assegurar a impunidade de outro crime que mais tarde será cometido. 

Nessa lógica, a prática está dentro de uma cadeia organizada de crimes, 

sendo certo que as informações pescadas por muitas vezes são comercializadas 

numa espécie de mercado de informações entre criminosos. Funcionando de modo 

que o vendedor, que obteve de forma fraudulenta tais informações, disponibiliza para 

o comprador de adquiri-las ilicitamente, com intuito de usá-las para mascarar sua 

verdadeira identidade. 

Malgrado o comércio de informações, o phishing geralmente é realizado por 

duas ou mais pessoas que integram um grupo organizado de criminosos cuja 

finalidade máxima não é a sua prática. Cada integrante possui sua função, desde 

aquele que programa os spyware, podendo ser diferente daquele que contata a 

pessoa jurídica a qual vai se passar para ludibriar clientes desta, até aquele que utiliza 

dos dados obtidos para fraudar o sistema de internet banking e obter vantagem 

econômica em detrimento da vítima e do banco. 

Em consequência dessa “lacuna” no ordenamento brasileiro, muitas questões 

são levantadas em relação a tipificação de crimes cibernéticos: deve-se trazer novos 

tipos penais específicos? É possível enquadrá-los em tipos já existentes? 

De fato, o Código Penal Brasileiro cuida satisfatoriamente de numerosos tipos 
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e condutas criminosas. Todavia, em se tratando de uma legislação datada no ano de 

1940 e com poucas atualizações, o fator histórico deve ser considerado ao responder 

essas indagações.  

A discussão toma ainda mais profundidade com a ascensão da tecnologia 

como hoje é conhecida, atuando como um verdadeiro divisor de águas na sociedade 

e por conseguinte, nas ações criminosas, que mais e mais a utilizam para subsidiar e 

facilitar delitos. 

 

2.2. CRIMES INFORMÁTICOS CIBERNÉTICOS PRÓPRIOS E CRIMES 

INFORMÁTICOS IMPRÓPRIOS 

Visando analisar esse novo fenômeno da tecnologia nas ações criminosas, a 

doutrina jurídica classifica os crimes informáticos em dois grandes grupos: os crimes 

informáticos cibernéticos25 próprios, ou stricto sensu, e os crimes informáticos 

impróprios, ou lato sensu. 

O primeiro grupo compreende os delitos que exigem necessariamente o 

ambiente cibernético para serem praticados, pode-se citar, à título de exemplo, o dano 

causado por vírus e malwares.  

Já o segundo grupo, compreende os crimes em que o uso de tecnologia é um 

mero instrumento para lesão de bens jurídicos já amparados pelo direito penal 

tradicional, não sendo necessária a criação de outras figuras para abarca-los. São 

exemplos o estelionato e furto mediante fraude cometidos por intermédio de 

computadores ou smartphones. 

A partir dessa classificação, parte da doutrina defende a criação de novos 

tipos penais para melhor adequar crimes informáticos ou cibernéticos, sobretudo nos 

crimes informáticos próprios, por ofenderem bens jurídicos novos, quais sejam, 

aqueles cibernéticos como dados, programas, dispositivos e softwares, os quais o 

sistema da rede é em si o objetivo material da conduta26 

Em síntese, alude VELLOZO: 

 
25 Sobre a terminologia “crime cibernético”, preleciona Coriolano Aurélio de Almeida Camargo Santos, 
ser: “modalidade de crime informático, praticado com emprego de sofisticada tecnologia.” Enquanto o 
crime informático por si só, pressupõe apenas ser uma prática criminosa por intermédio de tecnologia. 
26 SANTOS, Coriolano Aurélio de Almeida Camargo, 2009, p. 34 apud DIAS, Virgínia Soprana, 2007. 
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Quando se trata de crimes informáticos onde o computador, seus dados e 
programas são o alvo, seja para a destruição do sistema, seja para coleta de 
dados sigilosos ou qualquer outra forma de deturpação, os crimes e as formas 
utilizadas vão se tornando tão complexos que o Direito Penal, até mesmo 
com as atualizações recentes, pode não comportar tais crimes, deixando uma 
lacuna na lei e uma porta aberta para tipos delituosos tão lesivos quanto os 

já previstos. 27 

 

Enriquecendo mais a discussão, preleciona Marco Antônio de Barros: 

A questão que estaciona no campo da dúvida é saber se o direito penal 
clássico pode abranger algumas dessas novas realidades ilícitas, ante a 
vedação de se proceder a analogia in malam partem. Contra a elasticidade 
do Código Penal são apresentados argumentos substanciosos, fundados em 
princípios fundamentais, tais como o de não haver crime sem lei anterior que 
o defina, nem pena sem prévia cominação legal (art. 5º, XXXIX, CF), ou o 
princípio da reserva legal, que estabelece que só pode haver punição se 

existir uma lei formal que defina determina conduta como criminosa. 28 

 

À vista disso, não se pode olvidar a necessidade de uma reforma no direito 

penal, vez que o Direito não deve ser entendido como uma ciência estática, mas sim 

como uma ciência que acompanha mudanças na sociedade e sempre a servi-la de 

forma mais efetiva, mormente, a fim de evitar uma possível analogia in malam partem. 

 

2.3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 67.343 - GO (2006/0166153-0) DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Diante de um contexto inicial de insegurança jurídica na aplicação correta da 

legislação nos casos de phishing, fraude em internet banking e fraude no comércio 

eletrônico, dividiram-se a doutrina e a jurisprudência em duas correntes: a primeira 

defendia a aplicação do estelionato (artigo 171 do Código Penal), já a segunda  

defendia a aplicação do furto qualificado por fraude (artigo 155, §4º, inciso II, do 

Código Penal). 

Desta divergência, insurgiu o acórdão em Conflito de Competência nº 67.343 

do STJ29, publicado em 2007, figurando como relatora a Ministra Laurita Vaz cujo voto 

até hoje é citado como principal jurisprudência acerca do tema. 

 
27 VELOZZO, Jean Pablo Barbosa. Crimes informáticos e criminalidade contemporânea. Revista 
Jus Navigandi, Teresina, 2015. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/44400. Acesso em: 24 jun. 
2020. 
28 BARROS, Marco Antônio de apud SANTOS, C. A. A. C, op. cit. 
29 Íntegra do acórdão: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200601661530&dt_publicacao=11/12
/2007.  



27 
 

Inicialmente, o julgado tratou de conflito negativo entre o juízo federal da 

seção judiciária de Goiás e o juízo federal do juizado especial da cidade de Campo 

Mourão/PR. O inquérito policial foi instaurado para investigar possível furto mediante 

fraude (art. 155, §4º, II, CP), realizado através de fraude no sistema de internet banking 

da Caixa Econômica Federal.  

  A ação distribuída no juízo federal especial de Campo Mourão/PR foi 

declinada a competência ao juízo federal de Goiás sob o fundamento da conduta se 

melhor adequar à figura do art. 171 do CP. E por consequência disso, nos termos do 

artigo 70 do Código de Processo Penal, a consumação da fraude se deu no local do 

aferimento da vantagem ilícita, a saber, a agência bancária da CEF da cidade de 

Goiânia/GO. 

Prontamente, o juízo deprecado da 11ª Vara da Seção Judiciária do Estado 

de Goiás suscitou o conflito em questão, por entender se tratar de furto mediante 

fraude, que consequentemente atrairia a competência do juízo da comarca de Campo 

Mourão/PR, local da agência cuja conta bancária foi alvo de transferências não 

autorizadas. Isto porque, o furto restaria consumado no local da subtração, por conta 

da sua natureza de crime formal, também chamado de crime instantâneo. 

 

2.3.1. Diferença entre os crimes de furto mediante fraude e estelionato no 

âmbito dos crimes informáticos 

A relatora Ministra Laurita Vaz cingiu-se a diferenciar os crimes de furto 

mediante fraude e estelionato em seu voto, ao passo que dependendo da 

classificação, a competência do juízo federal de Goiás (no caso de ser estelionato) ou 

do juízo federal de Campo Mourão no Paraná (caso fosse classificado o crime como 

furto qualificado pela fraude). 

Em que pese a relatora em primeiro plano ter destacado a recorrente 

discussão no âmbito dos estudos do direito penal informático e cibernético, qual seja, 

a necessidade de adequação e atualização da legislação penal para melhor se 

amoldar à nova realidade da sociedade, a mesma já se posiciona no sentido de que o 

caso em análise é correspondente a uma conduta já descrita no Código Penal. 

Apesar de ambas serem crimes contra o patrimônio e utilizam a fraude como 

meio de execução, a diferença entre as duas figuras, essencialmente, reside no 
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momento em que a fraude é empregada na ação criminosa.  

À vista disso, O Código Penal Brasileiro define furto mediante fraude, in verbis: 

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: (...) Furto qualificado 

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:(...) II 

- com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza.” 

De outro lado, o estelionato é definido pelo mesmo diploma como a ação de: 

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro 

meio fraudulento.” 

Na primeira figura, a fraude é utilizada como meio para a subtração da coisa, 

de forma a burlar a vigilância do ofendido30 sem que este perceba que seu patrimônio 

está sendo diminuído. Não se confunde com a fraude empregada no estelionato, que 

antecede a obtenção da vantagem ilícita a fim de viciar o consentimento da vítima a 

ter a conduta positiva de entregar a res, tendo consciência da transferência de seu 

patrimônio para o agente.  

Nessa esteira, a ministra cita a doutrina: 

No furto, a fraude ilude a vigilância do ofendido, que, por isso, não tem 
conhecimento de que o objeto material está saindo da esfera de seu 
patrimônio e ingressando na disponibilidade do sujeito ativo. No estelionato, 
ao contrário, a fraude visa a permitir que a vítima incida em erro. Por isso, 
voluntariamente se despoja de seus bens, tendo consciência de que eles 
estão saindo de seu patrimônio e ingressando na esfera de disponibilidade 
do autor. (Jesus, Damásio E. de. In Código Penal anotado –13.ª ed – São 
Paulo: Saraiva, 2002; pp. 556/557). 
 

Em síntese, preleciona a jurisprudência da mesma Corte: 

No crime de estelionato a fraude antecede o apossamento da coisa e é causa 
para ludibriar sua entrega pela vítima, enquanto no furto qualificado pela 
fraude, o artifício malicioso é empregado para iludir a vigilância ou a 
atenção31. 
 

O caso em discussão no julgado trata-se de fraude em internet banking, o qual 

o autor do fato fraudou o sistema da Caixa Econômica Federal para a subtração de 

R$2.525,15 (dois mil quinhentos e vinte e cinco reais e quinze centavos) da 

 
30 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial, volume 3. 3ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2006; p. 32. 
31 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 8179 – GO. 6.ª Turma. Relator: Ministro 
Vicente Leal. Data do Julgamento: 27 de abril de 1999. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de maio de 
1999. 
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contracorrente da vítima, que tinha sua agência em Campo Mourão/PR. À vista disso, 

a Turma firmou o entendimento que tal crime informático se trata de furto mediante 

fraude, não de estelionato, sob o fundamento de não ter a vítima consentido, 

tampouco ter participado de alguma sorte na empreitada criminosa. Destaca, para 

esse fim, a relatora que não houve qualquer vício de consentimento pela parte da 

vítima, tendo a fraude se resumido na quebra da vigilância eletrônica do sistema de 

informação de dados do banco, não havendo que se falar em estelionato. 

 

2.4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 131.043 - MA (2013/0368035-0) DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

A competência dos cibercrimes é um tema recorrente nos tribunais brasileiros, 

ao passo que a definição do local de consumação do crime, por se tratar de ambiente 

cibernético/informático, não se faz tão óbvia, bem como persiste a dúvida acerca da 

capitulação das infrações. Em consequência, para a fixação da competência, muitos 

são os institutos levados em consideração, desde normas de direito processual a 

normas de direito material.  

À vista disso, tem-se como jurisprudência o Conflito de Competência nº 

131.043 do STJ32, publicado em 2014, tendo como relator o Ministro Gurgel de Faria. 

Trata-se de conflito negativo entre os juízos federais da 1ª Vara de Imperatriz 

da Seção Judiciária do Maranhão e da 5ª Vara de Santos da Seção Judiciária de São 

Paulo. O inquérito policial foi instaurado após a vítima ter noticiado à autoridade em 

Imperatriz/MA que teria sido subtraído o importe de R$1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais) de sua conta poupança na Caixa Econômica Federal, por meio de 

transferência fraudulenta via internet para a conta do suposto autor com agência em 

São Vicente/SP. 

  A ação fora distribuída no juízo federal de São Vicente/SP, de forma que 

inicialmente a conduta foi tratada como estelionato. Mais tarde, a ação fora declinada 

para a 1ª Vara de Imperatriz – SJ/MA, sob o fundamento de não se tratar de estelionato 

e sim, furto qualificado pela fraude.  

 
32 Íntegra do julgado: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201303680350&dt_publicacao=14/10
/2014. 
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Ato contínuo, o juízo deprecado suscitou o conflito em questão, por entender 

não ser competente, uma vez que a conduta seria aquela descrita no artigo 171 do 

Código Penal. Nesse sentido, discute-se precipuamente o momento de consumação 

da ação criminosa, máxime a capitulação adequada, a fim de revelar o juízo 

competente.  

 

2.4.1. Competência para julgar crimes de fraudes bancárias por intermédio 

da internet  

A fixação da competência é de suma importância para a justiça criminal, ao 

passo que promove segurança jurídica e a devida aplicação da lei penal, como 

também impede que o mesmo juízo decida todas as lides. Assim, nas lições de Renato 

Brasileiro de Lima, compreende-se por competência “a medida e o limite da jurisdição, 

dentro dos quais o órgão jurisdicional poderá aplicar o direito objetivo ao caso 

concreto.”33 

São citados pela doutrina quatro critérios definidores de competência: 1) 

racione materiae (art. 69, inciso III, do CPP): é a competência estabelecida em virtude 

da natureza da infração; 2) ratione personae, também chamada como ratione 

funcionae34 (art. 69, inciso VII do CPP): diz respeito a competência por prerrogativa 

de função; 3) ratione loci (art. 69, incisos I e II do CPP): refere-se a competência 

definida pelo território, considerando parâmetros o local da consumação do delito, 

além do domicílio ou residência do réu35; 4) competência funcional, que por sua vez é 

subdividida em: a) por fase do processo; b) por objeto do juízo; c) por grau de 

jurisdição. O critério funcional é estabelecido no crivo do judiciário através da 

distribuição processual, produzindo mais especialidade entre cada órgão jurisdicional, 

em que cada um exerce uma função diferente em um processo. 

Em síntese, para a fixação da competência deverão ser observados, nessa 

ordem, tais quesitos: 1) Qual é a justiça competente? Justiça comum (justiça comum 

federal e justiça comum estadual) ou justiça especial (justiça militar, justiça eleitoral, 

 
33 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 7ª ed. Salvador: Juspodivm, 
2019; p.345. 
34 A doutrina prefere o uso desta expressão em detrimento da expressão personae por melhor traduzir 
o conceito de prerrogativa de função, isto porque a competência não é estabelecida em relação a 
pessoa do acusado, mas sim em relação as funções desempenhadas por ele.  
35 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 12ª ed. 
Salvador: Juspodivm, 2017; p. 388. 
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justiça do trabalho e justiça política)? 2) O acusado exerce cargo ou função que lhe 

faz titular de foro por prerrogativa de função? 3) Qual foi o local da consumação do 

crime e em que Comarca, Seção e Subseção Judiciárias, Circunscrição Judiciária 

Militar ou Zona eleitoral se encontra? 4) Há vara especializada para o julgamento da 

infração? 

Diferem-se não apenas na finalidade visada com o uso da fraude36, mas os 

crimes de furto qualificado pela fraude e estelionato consumam-se em momentos 

diferentes da empreitada criminosa, traduzindo-se mais tarde em diferentes critérios 

para a fixação da competência ratione loci, nos termos do artigo 70 do Código de 

Processo Penal37. 

A consumação do furto se dá tão-somente no momento em que há a inversão 

da posse da res furtiva, tratando-se de crime instantâneo por se aperfeiçoar logo no 

momento determinado. Já o estelionato, por ser um crime de duplo resultado, a sua 

consumação se dá a partir da combinação de dois resultados naturalísticos descritos 

no tipo: a obtenção de vantagem ilícita e o prejuízo alheio.  

Assim, a competência para julgar o crime de furto recai sob o juízo criminal do 

local em que houve a subtração do bem. Por outro lado, o juízo competente para 

processar e julgar o estelionato é o do local onde houve a obtenção da vantagem ilícita 

em prejuízo alheio. 

Como já destacado, a jurisprudência atual classifica a fraude em internet 

banking como furto mediante fraude cuja competência se dá no local em que há a 

inversão da posse do bem, isto é, no local da agência bancária da vítima, não no juízo 

do local em que foi retirada ou transferida a res, neste caso, o importe em dinheiro. 

É jurisprudência da mesma corte: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. 
FRAUDE ELETRÔNICA NA INTERNET. TRANSFERÊNCIA DE VALORES 
DE CONTA-CORRENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CRIME DE 
FURTO MEDIANTE FRAUDE. CONSUMAÇÃO NO LOCAL DE 
SUBTRAÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CPP. 
1. A subtração de valores de conta-corrente, mediante transferência 
fraudulenta para conta de terceiro, sem consentimento da vítima, configura 
crime de furto mediante fraude, previsto no art. 155, § 4º, inciso II do Código 
Penal. Precedentes da Terceira Seção. 

 
36 MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212. 11ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
São Paulo: MÉTODO. 2018; p. 384. 
37 Conforme art. 70:  a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a 
infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. 
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2. É competente o Juízo do lugar da consumação do delito de furto, local onde 
o bem é subtraído da vítima. 3. Conflito conhecido para declarar a 
competência do suscitante, Juízo Federal da 2ª Vara Criminal da Seção 
Judiciária do Estado do Espírito Santo. 38 
 

Se fosse o caso de a fraude em internet banking ser capitulada na figura do 

artigo 171, o juízo competente para processar e julgar seria, com base no artigo 70 do 

CPP, o do local em que se encontra a agência bancária que fora auferida a vantagem 

ilícita, semelhante ao que ocorre na fraude em depósito bancário. 

Em conclusão, o entendimento do julgado no Conflito de Competência nº 

131.043 se deu no sentido de fixar a competência do Juízo Federal da 5ª Vara de 

Santos - SJ/SP em consequência de a conduta ter sido compreendida como furto 

qualificado pelo emprego de fraude, que tem sua consumação do local da subtração 

do bem, neste caso, do local da agência da vítima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência nº 81477 – ES (2007/0053537-8). 
Relator: Ministro OG Fernandes. Data do Julgamento: 27 de agosto de 2008. Diário Oficial da União, 
Brasília, 08 de setembro de 2008. 
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3. ADVENTO DA LEI Nº 12.737/2012 (LEI CAROLINA DIECKMANN) 

3.1. O CASO CAROLINA DIECKMANN E O PROJETO DE LEI 2.793-C/2011 

Como amplamente conhecida, a Lei nº 12.737/2012 veio como resposta 

legislativa ao episódio de vazamento e publicação de fotos íntimas da atriz brasileira 

Carolina Dieckmann na internet, ocorridos em maio de 2012. O caso causou comoção 

na população não só por ter sido contra uma pessoa famosa, mas também por ter 

chamado atenção à falta de previsão legislativa que punisse especificamente ações 

criminosas realizadas no meio informático. 

O vazamento ocorreu através da violação da segurança do computador da 

vítima, utilizando-se da prática de phishing por meio de e-mail contendo um link 

malicioso. Ao acessar o link, a lesada foi direcionada a um formulário que lhe exigia o 

preenchimento de dados da sua conta de e-mail que, mais tarde, foram enviados para 

os autores do crime. 

Já com as fotos em sua posse, um dos agentes extorquiu a vítima lhe sendo 

exigido o pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) em troca de não ter 

suas fotos íntimas publicadas na internet 

Ademais, durante a investigação policial, foi descoberto que a conduta 

criminosa havia sido realizada por um grupo dedicado a enviar massivamente e-mails 

que induziam os destinatários a preencherem seus dados sensíveis com objetivo de 

obter vantagem ilícita39. Ao fim, os agentes foram responsabilizados pelos crimes de 

extorsão, difamação e furto, sem, contudo, responderem pela invasão do computador, 

por falta de previsão legal da conduta. 

Anteriormente ao ocorrido, já havia em tramitação o Projeto de Lei nº 

2.793/2011, que visava tutelar dados informáticos. Ao fim, foi optado por manter o PL, 

invés de criar outro diploma. Todavia, foram realizadas alterações, passando então a 

ser denominado PL 2.739-C/2011. Composta por apenas 4 artigos, a lei alterou os já 

existentes artigos 154, 266 e 298 do Código Penal. 

Em sua justificação, o legislador esclarece sua preocupação em promover a 

justiça social: 

O presente projeto de lei busca equilibrar as penas previstas segundo a 

 
39 Suspeitos do roubo das fotos de Carolina Dieckmann são descobertos. G1, Rio de Janeiro. 13 
de maio de 2012. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/05/suspeitos-do-
roubo-das-fotos-de-carolina-dieckmann-sao-descobertos.html. Acesso em: 14 jul. 2020. 
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gravidade das condutas, hierarquizando, a partir de um tipo principal, os 
patamares de penas aplicáveis a partir dos resultados danosos obtidos pela 
prática dos atos tipificados - e, obviamente, buscando harmonizar as penas 
previstas com as já existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Busca, 
tanto quanto possível, orientar as tipificações a partir de um fim especial de 
agir, consistente na intenção consciente do agente em praticar determinada 
modalidade de atividade danosa a terceiro. Reinsere as condutas tipificadas 
na lógica atual dos bens jurídicos penalmente tutelados pelo ordenamento, 
evitando a expansão desnecessária da proteção penal para novas searas. 
Acrescenta como elementos básicos do tipo critérios de verificação - de 
modo, de meio, de finalidade - para que se verifique a conduta como 
efetivamente punível, buscando assim mitigar os efeitos indesejados de uma 
tipificação demasiadamente aberta sobre condutas sociais corriqueiras. 
(...) 
Espera-se, com este projeto, oferecer à sociedade uma alternativa 
equilibrada de repressão a condutas socialmente consideradas como 
indesejáveis, sem no entanto operar a criminalização excessiva e demasiado 
aberta que permitiria considerar todo e qualquer cidadão como um potencial 
criminoso em seu uso cotidiano da rede mundial. 40 

 

Cumpre consignar que o Projeto de Lei restou aprovado sem vetos, originando 

a atual Lei nº 12.737/2012 a qual entrou em vigor 120 (cento e vinte) dias após a sua 

publicação, a saber no dia 1º de abril de 2013.  

Previu mais uma modalidade ao artigo 266 do CP (interrupção ou perturbação 

de serviço telegráfico ou telefônico), adicionando as expressões “informático”, 

“telemático” e “informação de utilidade pública”, incluindo os parágrafos 1 e 2, bem 

como incluiu o parágrafo único ao artigo 298 do CP, que prevê a mesma pena do 

caput para a nova figura da falsificação de cartão. 

 Entretanto, talvez a maior inovação trazida pela Lei nº 12.737/2012 seja a 

criação do tipo penal de invasão de dispositivo informático (artigos 154-A e 154-B), 

que será melhor explanado no próximo tópico. 

Não obstante o clamor popular, a nova lei não se mostrou suficiente para 

tutelar todos os bens jurídicos em área de contato com o espaço cibernético, 

especialmente entre estudiosos do direito digital, que levantaram questões 

controvertidas, como a ausência de rigidez das penas e os vícios formados pela falta 

de tecnicidade de sua redação. 

Para Patrícia Peck Pinheiro41, as penas previstas são demasiadamente 

 
40 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei do Senado de nº 2793, de 2011. Disponível 

em:https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=529011. Acesso em: 
14 jul. 2020. 
41 Advogada especialista em Direito Digital, vice-presidente Jurídica da Associação Brasileira dos 
Profissionais de Segurança da Informação (ASEGI). 
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brandas: 

observa-se que as penas são baixas, o que permite o enquadramento dos 
crimes como pequeno potencial ofensivo, o que não se coaduna com a 
proteção dos ativos intangíveis, a pedra angular da sociedade da informação. 
Muitas vezes uma apropriação indevida de dados pode ser mais prejudicial que 
um furto comum e, por isso, não deveria ter pena mais baixa; sobretudo em 
casos de espionagem que podem levar à concorrência desleal.42 

 

Na mesma linha de raciocínio, se faz necessária a aplicação de penas mais 

severas, levando em consideração o atual papel da tecnologia na sociedade e que 

cada vez mais crimes são praticados por intermédio dela. Assim esclarece Renato 

Opice Blum43: 

O simbolismo das penas é desconfortante, pois em boa parte dos crimes 
informáticos os prejuízos materiais são apenas uma pequena parcela do 
problema: os danos versam sobre aspectos da intimidade dos indivíduos, 
conquistas profissionais, informações empresariais sensíveis, etc. Ou seja: 
dados de valor incalculável! 
Por estas razões, parece tímida a punição das condutas com a concessão de 
benefícios direcionados aos crimes de menor potencial ofensivo. Neste 
sentido, se a tecnologia assumiu papel relevante no cotidiano do cidadão 
brasileiro, a lei não poderia deixar de tratá-la igualmente, reconhecendo de 
forma prática seu gigantesco potencial de afetar a vida das pessoas – para o 
bem e, infelizmente, também para o mal.44 

 

3.2. ANÁLISE DO ARTIGO 154-A DO CÓDIGO PENAL 

Novamente o artigo: 

Art. 154-A.  Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de 
computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e 
com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem 
autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 
vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
§ 1o  Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou 
difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a 
prática da conduta definida no caput. 
§ 2o  Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta 
prejuízo econômico. 
§ 3o  Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações 
eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações 
sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do 
dispositivo invadido: 
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não 

 
42 PINHEIRO, Patrícia Peck; HAIKAL, Victor Aulio. A nova lei de crimes digitais. Gazeta do Povo, 11 
de abr. de 2013. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-direito/artigos/a-
nova-lei-de-crimes-digitais-evf935c0vqjw7rh9b4cq75tfy/. Acesso em: 16 de jul. de 2020. 
43 Advogado e professor, presidente da Associação Brasileira de Proteção de Dados (ABPDados) e da 
Comissão de Direito Digital do IASP. 
44 BLUM, Renato Opice. Crimes eletrônicos: a nova lei é suficiente? Disponível em: 
<https://opiceblum.com.br/text-posts/crimes-eletronicos-nova-lei-e-suficiente/>. Acesso em: 16 jul. 
2020. 
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constitui crime mais grave. 
§ 4o  Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver 
divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos 
dados ou informações obtidos.  
§ 5o  Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado 
contra: 
I - Presidente da República, governadores e prefeitos; 
II - Presidente do Supremo Tribunal Federal; 
III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 
Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal 
ou de Câmara Municipal; ou  
IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal.  
 

Em que pese o artigo 1º da Lei 12.737 enunciar a “tipificação criminal de 

delitos informáticos”, no plural, o artigo 154-A foi o único artigo da lei que de fato criou 

um novo tipo penal o delito de invasão de dispositivo informático, que por sua vez se 

inseriu no Capítulo VI, Dos Delitos contra a Liberdade Individual, na seção IV, Dos 

Crimes contra a Inviolabilidade dos Segredos.  

À vista dessa classificação, tem-se que o bem jurídico que se visa proteger é 

confidencialidade, a integridade e a disponibilidade45 dos dados e arquivos inseridos 

nos dispositivos informáticos pessoais.  

Passando a uma análise doutrinária, tem-se que o objeto material do delito é 

o dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede mundial de computadores.  

Apesar do legislador não definir claramente o que seria considerado como 

dispositivo informático, a doutrina de Sydow determina que se pode compreender 

como “qualquer hardware46 que trabalhe com o trato automático de informações e 

possua em si capacidade de armazenamento de dados confidenciais.”47 

Com efeito, Masson divide os dispositivos informáticos em quatro grupos: 

a) dispositivos de processamento: são responsáveis pela análise de 
dados, com o fornecimento de informações, visando a compreensão de uma 
informação do dispositivo de entrada para envio aos dispositivos de saída ou 
de armazenamento. Exemplos: placas de vídeo e processadores de 
computadores e smartphones; 
b) dispositivos de entrada: relacionam-se à captação de dados (escritos, 
orais ou visuais). Exemplos: teclados, microfones e webcam;  
c) dispositivos de saída: fornecem uma interface destinada ao 
conhecimento ou captação, para outros dispositivos, da informação (escrita, 
oral ou visual) produzida no processamento. Exemplos: impressoras e 
monitores; e 

 
45 SYDOW, 2015. op. cit; p. 295. 
46 Termo técnico advindo do inglês; é toda a unidade física que compõe o computador e que possui 
capacidade de processar informação. 
47 SYDOW, 2015. op. cit; p. 298. 
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d) dispositivos de armazenamento: dizem respeito à guarda de dados ou 
informações para posterior análise. Exemplos: pendrives, HDs (hard disks) e 
CDs (discos compactos).48 

 

Embora a maior parte da doutrina entenda que “dispositivo informático” se 

trata de todo o aparato físico dos computadores, celulares, tablets, etc. por força da 

definição linguística do termo, a jurisprudência, no entanto, já admitiu a equiparação 

do termo para os sistemas informáticos: 

APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. 
FORMA QUALIFICADA. TIPICIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO 
MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. ANÁLISE 
ESCORREITA. QUANTUM. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE 
COM A PENA CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 
I – A expressão “dispositivo informático” não se refere apenas aos 
equipamentos físicos (hardware), mas também os sistemas, dispositivos que 
funcionam por computação em nuvem, facebook, intagram, e-mail e outros.49 

 

Deste modo, o ato de invadir um sistema informático alheio, mesmo que 

intangível, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de 

obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita 

do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, 

caracteriza o crime previsto no art. 154-A do Código Penal. 

Outrossim, só há que se falar em crime caso o dispositivo informático for 

alheio. Por conseguinte, será fato atípico caso a invasão se der em dispositivo próprio, 

ainda que não estando na posse do sujeito. 

Como se observa, o núcleo do tipo é “invadir”, ou seja, devassar dispositivo 

alheio. Esta invasão se dá através de “violação indevida”, que pelo contexto 

compreende-se como uma penetração ilegítima, sem autorização ou anuência do 

titular do dispositivo. Isto posto, é clara a redundância do legislador em utilizar a 

expressão “violação indevida”, ao passo que é intrínseca à violação o caráter 

transgressivo. Não existe violação devida, consequentemente, não haveria crime 

algum. Havendo autorização legal não há que se falar em violação devida, pois retira-

se o caráter transgressor.  

Recorde-se que o artigo 2 da Convenção de Budapeste sobre crimes 

 
48 MASSON, Cleber. op. cit. 2018; p. 330. 
49 TJ-DF 20160110635069 DF 0009088-86.2016.8.07.0016, Relator: NILSONI DE FREITAS 
CUSTODIO, Data de Julgamento: 19/09/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado 
no DJE: 24/09/2019. P. 88/89 



38 
 

cibernéticos trata de conduta análogo daquele que acessa intencional e 

ilegitimamente a totalidade ou parte de um sistema informático. Observe-se que 

naquela convenção, o legislador usa a expressão “acesso ilegítimo”, que transmite a 

mesma ideia de “violação indevida”, sem contanto cometer o mesmo erro da redação 

pátria. 

Conclui-se, sem óbice, a importância dada na autorização do titular do 

dispositivo, vez que basta um ato de disponibilidade faz com que a figura penal se 

desconfigure. Dessa forma, caso o possuidor ou proprietário divulgue sua senha à 

amigos, por exemplo, e tenha seus dados subtraídos, a classificação da conduta no 

tipo do art. 154-A do CP não seria possível, por faltar a elementar da violação.  

Quanto à possibilidade de autorização para entrada no dispositivo, é frágil a 

tese de que bastaria uma autorização tácita ou expressa para desconfiguração total 

do crime. Seria o caso de uma aberração penal, que não protege o mais vulnerável 

na relação. 

É nesse sentido que, preleciona brilhantemente Spencer Sydow ao comparar 

os artigos 154-A e 150: 

Paralelamente, é uniforme na doutrina o raciocínio de que o delito de invasão 
de domicílio existe quando o ingresso na casa em sentido amplo se dá contra 
a vontade do morador ou quando o ingresso é permitido mas a permanência 
se dá contra a vontade expressa de quem de direito. É possível, assim, que 
alguém esteja em circunstância de invasão de domicílio após ter sido 
concedido acesso: basta que o morador titular revogue tal acesso e determine 
a saída. A permanência, após a revogação do consentimento, é igualmente 
invasão.50 
 

Malgrado não haver previsão expressa para essa situação na figura da 

invasão de dispositivo informático, deve se socorrer à analogia por conta da 

similaridade dos delitos, sobretudo nos seus núcleos, para a melhor aplicação do 

direito, em detrimento da falta técnica que teve o legislador. 

Ademais, o legislador, mais uma vez, não definiu termos importantíssimos 

para a inteligência do tipo, como “mecanismo de segurança”, então socorre-se à 

doutrina para sua definição: 

Mecanismo de segurança é qualquer ferramenta utilizada para proteger o 
dispositivo informático de ameaças (subtração ou alteração de informações, 
danos físicos, modificação das configurações etc.). Exemplos: programas 

 
50 SYDOW, 2015, op. cit; p. 301. 
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antivírus, firewall e senhas.51 
 

Já Sydow, em seu Curso de Direito Penal Informático, entende que, pela falta 

de definição clara de “mecanismo de segurança”, tratar-se-ia de norma penal em 

branco, necessitando assim de uma norma regulamentadora, de hierarquia inferior, 

capaz de ser revisada consoante o advento de novas tecnologias de segurança52. 

Portanto, forçoso reconhecer que não há crime quando a violação se der em 

dispositivo informático desprovido de mecanismo de segurança. 

O elemento subjetivo é o dolo, não admitindo a modalidade culposa. Ainda é 

evidente o elemento subjetivo específico da conduta o “fim de obter, adulterar ou 

destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do 

dispositivo, ou instalar vulnerabilidades53 para obter vantagem ilícita”.  

Nesse sentido, segundo SYDOW, quatro são as condutas descritas no caput: 

a) Devassar dispositivo informático alheio – conectado ou não à rede de 
computadores – mediante violação indevida de mecanismo de 
segurança, com o fim de obter dados ou informações sem autorização 
do titular do dispositivo; 

b) Devassar dispositivo informático alheio – conectado ou não à rede de 
computadores – mediante violação indevida de mecanismo de 
segurança, com o fim de adulterar dados ou informações sem 
autorização do titular do dispositivo; 

c) Devassar dispositivo informático alheio – conectado ou não à rede de 
computadores – mediante violação indevida de mecanismo de 
segurança, com o fim de destruir dados ou informações sem autorização 
do titular do dispositivo; 

d) Devassar dispositivo informático alheio – conectado ou não à rede de 
computadores – mediante violação indevida de mecanismo de 
segurança, com o fim de instalar vulnerabilidades para obter 
vantagem ilícita; OU simplesmente instalar vulnerabilidades para 
obter vantagem ilícita.54 
 

Diante disso, para que ocorra o crime do art. 154-A do CP, deve o agente, 

além de invadir dispositivo informático alheio por meio de violação de mecanismo de 

segurança, obter, adulterar, destruir dados ou informações sem autorização do titular; 

ou mesmo visar instalar vulnerabilidades para obtenção de vantagem ilícita, podendo 

ser vantagem econômica/patrimonial ou de qualquer outra natureza, sendo certo que 

 
51MASSON, op. cit.; p. 331. 
52 SYDOW, 2020. op. cit; p. 443. 
53 Conforme MASSON, 2018: “vulnerabilidades, também conhecidas como “bugs”, são falhas no projeto 
ou na implementação de um software ou sistema operacional e, por esta razão, aptas a sujeitar o 
dispositivo informático a uma ameaça, a exemplos dos incontáveis vírus e das deficiências de 
funcionamento em geral.” 
54 SYDOW, 2020. op. cit. p. 439. 



40 
 

há previsão no parágrafo segundo para causa de aumento de pena caso da conduta 

resulte prejuízo econômico.  

Logo, há duas categorias descritas no caput: 1) a invasão de dispositivo 

informático com a finalidade de obtenção, adulteração ou destruição de dados ou 

sistema de informações, e; 2) a invasão de dispositivo informático com a finalidade de 

instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. 

Destarte, não há crime nos casos de mero ingresso e bisbilhotagem em 

dispositivo informático, justamente por faltar o especial fim de agir de obter, adulterar, 

destruir dados ou informações, sem a autorização do proprietário ou instalar 

vulnerabilidades. Sendo assim, o Ministério Público e a polícia, em seu relatório, 

devem demonstrar e fundamentar claramente o objetivo do agente com a conduta, 

para não incorrer em falta de justa causa, visto que sem o especial fim de agir a 

conduta torna-se atípica. 

Em suma, para que a conduta seja classificada no artigo 154-A do CP, deve 

haver cumulativamente: 1) invasão com rompimento de segurança; 2) obtenção, 

exclusão ou modificação de dados; 3) sem autorização do proprietário. 

Assim como os delitos já citados dos artigos 155 e 171, ambos do CP, o delito 

de estudo é um crime formal, portanto sua consumação se dá de forma antecipada. 

Isto é, o simples ato do agente de invadir o dispositivo informático faz com que o delito 

seja consumado, não sendo relevante o efetivo objetivo do crime.  

À título de exemplo, discorre Masson em sua doutrina: 

Exemplificativamente, o delito estará aperfeiçoado no momento em que o 
sujeito invade o computador alheio, superando ilegalmente seu dispositivo de 
proteção, com o fim de obter dados alheios, ainda que não consiga fazê-lo 
em razão da queda da energia elétrica. Nessa hipótese, a consumação terá 
se verificado em face da devassa do dispositivo de informática da vítima 
(conduta), independentemente da obtenção dos dados desejados (resultado 
naturalístico).55 
 

Outra hipótese relevante a esse estudo é a previsão do parágrafo primeiro, a 

saber: “§ 1o Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde 

dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta 

definida no caput.” 

 
55 MASSON, op. cit. p. 332. 
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Trata-se de figura equiparada à do caput, em que uma vez configurada a 

conduta narrada, as mesmas penas lhe são aplicadas. Esse dispositivo visa inibir a 

prática não apenas punindo o agente que efetivamente invade dispositivos 

informáticos, mas também aqueles que pertencem à cadeia criminosa por trás de 

etapas igualmente importantes para a consumação do delito, como é o caso dos 

desenvolvedores de softwares e programas maliciosos que servem de subsídio para 

diversos crimes informáticos. Ao equiparar o agente que presta auxílio material à 

invasão ao invasor, o legislador retirou a possibilidade desse em ser partícipe de 

menor importância e ter a pena reduzida, categorizando-o como um verdadeiro autor. 

No entanto, no mesmo raciocínio do caput, a conduta prevista no art. 154-A, 

§1º também é dotada de um especial fim de agir, qual seja, o intuito de permitir a 

prática da conduta definida no caput.  

Assim, não basta que o agente apenas produza, ofereça, distribua, venda ou 

difunda o programa malicioso, ele deve também possuir o vínculo subjetivo de praticar 

um dos verbos descritos com objetivo específico de permitir a prática da invasão de 

dispositivo informático. Cuidado esse que teve o legislador para não penalizar 

indivíduos que desenvolvem programas e dispositivos comuns que por má-fé de 

criminosos são desviados de suas funções originais para subsidiar suas condutas. 

Nessa perspectiva, SYDOW destaca o papel do acusador em provar a 

materialidade, para que não se condene injustamente aqueles que, não obstante 

pratiquem um dos núcleos, não os fazem com o especial fim de agir exigido: 

Será muito importante que o Ministério Público demonstre esmiuçadamente 
a forma como o programa ou o dispositivo funcionaria para que fique claro na 
denúncia o intuito da ferramenta. A perícia deverá atestar o potencial para 
prática do delito do caput, especial e exclusivamente nos moldes ali 
constantes e com ressalvas já apresentadas.56 
 

 

 

 

 

 

 

 
56 SYDOW, 2020. op. cit. p. 456. 
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4. ANÁLISE DO ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002347-

69.2010.404.7000 - PR, DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO 

Antes de analisar de fato as teorias para a classificação do crime in casu e, 

sobretudo, analisar a classificação do phishing, deve-se primeiro estudar os fatos que 

ensejaram a persecução penal. 

Trata-se de acórdão em apelação57 interposta pela defesa contra a sentença 

que condenou os réus pela prática do crime do art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código 

Penal (furto mediante fraude associado a concurso de duas pessoas).  

Segundo a denúncia, os réus subtraíram, por meio de fraude consistente em 

induzir a vítima em erro ao instalar programas maliciosos de monitoramento de 

teclados em computadores, a importância de R$3.046,97 (três mil e quarenta e seis 

reais e noventa centavos) de conta corrente da Caixa Econômica Federal. 

Do estudo do caso percebe-se que, apesar de não ter sido explicitamente 

citado na denúncia, a conduta realizada pelos réus de instalar programas maliciosos 

a fim de obter dados e informações pessoais da vítima constitui phishing. Os dados e 

informações pessoais, por sua vez, eram obtidos pela inteligência do malware, 

instalado no computador da vítima, sem seu conhecimento e autorização, ao clicar no 

e-mail isca enviado pelo agente. O malware, neste caso um keylogger, funcionava de 

forma que ao monitorar o mouse e teclado da vítima que, ao digitar seus dados 

bancários no seu próprio computador, eram enviados para um servidor de 

conhecimento dos criminosos ou mesmo para o e-mail destes. 

Os dois réus agiam em associação de forma que o primeiro, Paulo Henrique, 

atuava como o phisher, enviando massivamente e-mails contendo trojans e por meio 

deste adquiria ilegitimamente as informações bancárias das vítimas e subtraía valores 

mediante transferências bancárias para a conta bancária do “hospedeiro”, o segundo 

réu. Tendo conhecimento da ilicitude do importe transferido para sua conta, o réu 

James Dean sacava o importe a ele transferido e dividia a vantagem econômica com 

Paulo Henrique. 

Destaque-se ainda que ambos os réus haviam sido denunciados por conduta 

criminosa similar, a do art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, utilizando-se de 

 
57 Íntegra do julgado: 
https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=consulta_processual_resultado_pesquisa&txtValor
=50023476920104047000&selOrigem=TRF&chkMostrarBaixados=&todasfases=&selForma=NU&toda
spartes=&hdnRefId=809cf4efab7bba6a845d899ebf83a59d&txtPalavraGerada=kfuM&txtChave=&num
Pagina=1. 
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mesmo modus operandi, em associação com mais outras 07 (sete) pessoas, durante 

o período compreendido entre 09 (nove) de janeiro a (04) de setembro de 2007, 

ensejando a ação penal nº 0007969-66.2007.4.05.8400 perante ao Juízo Federal da 

Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. Fatos esses apurados através 

da “Operação Colosso” da Policia Federal, que investigou práticas criminosas de 

subtrações indevidas de valores em contas bancárias por meio de transações 

fraudulentas advindas de instalação clandestina de keyloggers nos computadores das 

vítimas. 

Da leitura do acórdão em sede de apelação deste processo depreende-se que 

Paulo Henrique e James Dean atuavam da mesma maneira daquela descrita na ação 

penal originária da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR. Paulo Henrique agia como 

“intermediário” entre o indivíduo que possuía os dados captados por meio de phishing 

e o indivíduo “laranja”, de forma a obter os dados e acesso das contas bancárias das 

vítimas e realizar a transferência indevida de valores para a conta de um “laranja”. 

James Dean, igualmente, agiu na mesma fase da cadeia do crime, como laranja, 

disponibilizando sua conta bancária para receber os valores subtraídos e sacá-los 

para posteriormente dividir o proveito ilícito com Paulo Henrique. 

Na mesma oportunidade, o réu Paulo Henrique esclareceu que ficava com 

15% (quinze por cento) do valor total da transação criminosa, enquanto a pessoa que 

pescava os dados bancários ficava com 60% (sessenta por cento) e o “laranja” com 

25% (vinte e cinco por cento).  

Ademais, através da apelação em apreço (5002347-69.2010.404.7000), a 

defesa do réu James Dean buscou a desclassificação do delito de furto mediante 

fraude para o crime de invasão de dispositivo informático, enquanto a defesa do réu 

Paulo Henrique alegou em sede de preliminares a litispendência, tendo em vista o 

processo já em curso perante à Justiça Federal do Rio Grande do Norte, bem como 

alegou a ausência de provas, buscando sua absolvição. 

No seu voto, a relatora Salise Monteiro Sanchotene argumentou no sentido 

da improcedência de todos os pedidos dos réus. Quanto ao pleito de desclassificação 

para o art. 154-A, do CP esclareceu sucintamente a juíza: 

Tampouco acolho o pedido de desclassificação para o art. 154-A do 
Código Penal, pois os réus, mediante sua conduta, não apenas 'invadiram 
dispositivo eletrônico alheio para obter vantagem ilícita', mas efetivamente 
subtraíram a quantia de R$ 3.046,97 (três mil e quarenta e seis reais e 
noventa e sete centavos) pertencentes à empresa vítima. Incide, por óbvio, o 
art. 155, §4º, do CP, por se tratar de crime de furto qualificado, e não mera 
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invasão de computador pertencente a terceiro.  
 

No que diz respeito à preliminar de litispendência, concluiu pela competência 

do Juízo Federal do Paraná com fulcro no art. 70 do Código de Processo Penal, pelo 

fato do crime ter sido consumado em Curitiba, sendo certo que a agência da conta 

bancária da vítima era situada nessa cidade.  

O que se suscitava, entretanto, era a possibilidade de reunião dos processos 

por serem conexos, uma vez que o fato delitivo era de mesma natureza e fora 

praticado durante o mesmo período daquele investigado no processo da 2ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. Nessa toada, a 

relatora justificou a impossibilidade da reunião dos processos pelo fato daquele já ter 

sido julgado, evocando, para tanto, a súmula 235 do STJ.58 

Igualmente foi afastada, de imediato, tese de ausência de provas, com 

observância das provas colhidas na investigação e no processo, contando com a 

confissão de ambos os réus. 

 

4.1. A TIPIFICAÇÃO DO PHISHING NO DIREITO PENAL 

A questão ainda deixada em aberto é justamente acerca da tipificação, ou 

classificação, da prática do phishing sob a ótica do direito penal brasileiro. Questiona-

se se deve ser criado um tipo penal que preveja a conduta criminosa do phishing 

especificamente ou se deve adequá-la a um tipo já existente. 

Antes de adentrar de fato na questão, deve-se retomar os conceitos de crimes 

informáticos próprios e impróprios, já abordados no tópico 3.2 do presente trabalho. 

 

4.1.1. O bem jurídico tutelado nos crimes informáticos próprios e impróprios 

É certo que, a sociedade atual mudou em diversos aspectos desde a criação 

do Código Penal de 1941, muito disso diz respeito ao papel da tecnologia na 

sociedade. Estudiosos denominam a sociedade atual como a “Sociedade do 

Conhecimento”59, ou mesmo Sociedade da Informação, nesta última, ademais, resta 

clara a alusão à informação e, por conseguinte, da informática. 

 
58 Conforme Súmula 235, do STJ: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já 
foi julgado.” 
59 Nesse sentido, segundo BORGES (2005 apud DZIEKANIAK; ROVER) é característica da Sociedade 
do Conhecimento: “é reconhecida pelo uso intenso da informação e do conhecimento e das tecnologias 
de informação e da comunicação, na vida do indivíduo e da sociedade, em suas diversas atividades.” 
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Neste mesmo contexto, Ulrich Beck salienta o conceito de Sociedade de 

Risco: 

Um estágio da modernidade em que começam a tomar corpo as ameaças 
produzidas até então no caminho da sociedade industrial, levando à 
necessidade de redefinição dos padrões de controle formal e de 
responsabilidade, haja vista que tais ameaças não apenas escapam à 
percepção sensorial como também não podem ser determinadas pela 
ciência.60 
 

Portanto, na Sociedade de Risco surgem novas formas de ataque cada vez 

mais velozes a bens jurídicos61 novos, o que dificulta uma eficaz tutela legislativa do 

Estado, isto somado ao fato a persistência do Estado em recorrer-se a diplomas 

legislativos ineficientes perante aos novos fatos da sociedade. 

Coadunando com a noção de novos bens jurídicos, faz-se mister relembrar os 

ensinamentos de Von Liszt de que o papel do Direito é converter o interesse 

juridicamente protegido em bem jurídico, ao passo que é não é seu dever cria-lo, mas 

é sim dever da vida62. 

Diante desta percepção, no que diz respeito aos delitos informáticos, a 

doutrina se separa novamente naqueles que defendem a necessidade de nova 

adequação legislativa, sobretudo, a criação de diplomas que abarquem esses novos 

bens jurídicos, e nos que acreditam na suficiente adequação dos novos bens jurídicos 

na legislação já existente. 

Esta cisão, outrossim, traz de volta à tona a classificação dos delitos 

informáticos em próprios, ou puros, e impróprios ou impuros. Tem-se que os delitos 

puros seriam uma nova maneira de cometimento de crimes, a partir de ferramentas 

informáticas.  

SYDOW cita três formas diferentes de cometimento de delitos informáticos: 

1. Violando-se o bem jurídico informático em si, em seus elementos, 
fazendo uso de ferramentas comuns; 

2. Utilizando-se do meio informático como instrumento para atacar bem 
jurídico diverso do informático; e 

3. Violando-se o bem jurídico informático em si, em seus elementos, mas 
utilizando-se para isso exclusivamente de meios informáticos (portanto 
não ferramentas comuns).63 
 

 
60 BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. 2ª ed. Rio de Janeiro: Sindicato 
Nacional dos Editores de Livros, 2011; p. 17. 
61 TANGERINO, Dayane Fanti. Bem jurídico penal e novas tecnologias. Canal Ciências Criminais, 
2016. Disponível em: https://canalcienciascriminais.com.br/bem-juridico-penal-e-novas-tecnologias/. 
Acesso em: 06 ago. 2020. 
62 LISZT, Franz Von, 2003 apud SYDOW. 
63 SYDOW, 2020. op. cit; p. 268. 
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Assim, segundo o autor, o delito informático propriamente dito é aquele 

perpetrado por ferramenta informática em que o bem jurídico atingido também é de 

meio informático. Percebe-se, neste caso, a ausência de previsão expressa no Código 

Penal de condutas nesse sentido, forçando o julgador a adequar a tipos já existentes 

através de analogias, causando verdadeiras aberrações penais, tudo por falta de 

previsão legal adequada.  

Já os delitos informáticos impróprios são delitos comuns em que a conduta é 

típica, antijurídica e culpável, porém perpetrados mediante ferramentas ou 

mecanismos informáticos, sendo essas prescindíveis, podendo terem sido eleitos 

outros meios não informáticos para a prática. Nessa toada, justifica-se a 

desnecessidade de criação de novos tipos penais para a persecução desta 

modalidade de crime informático. 

Quanto a estes últimos, assevera Thiago J. X. MACHADO que por serem 

apenas meios para a obtenção de um resultado naturalístico, ou seja, meios para 

subsidiar outros crimes, seriam, em alguns casos, absorvidos por um crime-fim, nos 

termos do princípio da consunção, não sendo o caso de concurso material de crimes. 

Nesse diapasão, exemplifica: 

Apesar da simples invasão no dispositivo de informática já ser considerado 
um delito descrito no artigo 154-A do código penal, deverá haver a 
prevalência do crime fim. Assim sendo, se o delinquente se utiliza dessa 
invasão para adquirir, exclusivamente, dados pessoais para realizar uma 
falsificação de documentos, o mesmo irá ser apenado somente pelo delito de 
falsificação. Logo, a invasão será considerada, apenas, como uma maneira 
de chegar até o delito fim.64 
 

Do mesmo modo, Machado julga não ser possível a aplicação do concurso 

formal de crimes65 na conduta prevista no art. 154-A, do CP, por se tratar de uma 

única conduta (obter, alterar ou destruir dados ou informações), uma vez que da 

inteligência do art. 70, do CP, pressupõe-se dois ou mais resultados naturalísticos. 

 

 
64 MACHADO, Thiago José Ximenes. Cibercrime e o crime no mundo informático: A especial 
vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes. Dissertação (Mestrado), Universidade Fernando 
Pessoa, Porto/PT, 2017; p. 28. 
65 Previsto no artigo 70 do Código Penal, in verbis: “Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação 
ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas 
cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até 
metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes 
concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior”. 
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4.1.2. Possível classificação do phishing no art. 154-A do Código Penal 

Depois de exemplificar cibercrimes na jurisprudência pátria e estuda-los pela 

doutrina, o questionamento continua: como classificar ou tipificar, e punir o phishing 

segundo o Direito Penal brasileiro? 

Ora, conforme anteriormente elucidado no tópico 2.1, a prática do phishing 

pode se dar de duas formas, levando em consideração o meio empregado para a 

obtenção indevida de dados: a primeira é aquela que se utiliza de sites-espelho para 

a pesca dos dados e informações. A vítima é induzida a ter a atitude positiva de 

preencher seus dados sensíveis em uma espécie de formulário idêntico a um real que 

mais tarde é enviado para o criminoso. Já a outra forma consiste na instalação de 

malwares no computador da vítima, que funcionam de forma a furtar dados e 

informações através da espionagem (spyware) do teclado e mouse do computador da 

vítima. 

Em que pese a diferença existente entre as duas formas, em essência, a 

prática objetiva o mesmo resultado: obter indevidamente dados e informações das 

vítimas. Consoante a este entendimento, aduz Cláudio A. P. SIMON (2007)66: “o 

fraudador busca apenas as senhas que levam ao acesso para a transferência de 

valores. Programas, páginas falsas, redirecionamentos de link: tudo isso conduz 

apenas e tão-somente à obtenção de senhas.”  

Assim, enquanto não houver previsão legislativa específica para a conduta do 

phishing, tem-se como a mais adequada, nos termos atuais, aquela prevista na figura 

do art. 154-A, do CP, qual seja, da invasão de dispositivo informático. Veja, já foi aceito 

pela jurisprudência67 o entendimento “dispositivo informático” pode também ser um 

software, logo, perfeitamente possível a invasão do e-mail e sistema informático de 

computador alheios. 

Ademais, principalmente no que concerne a finalidade do criminoso com a 

prática criminosa, pode-se perceber a semelhança no modus operandi do phishing 

com aquele descrito: “(...) com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou 

informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.” 

 
66 SIMON, Cláudio Antônio de Paiva. Scam, phishing e pharming: as fraudes praticadas no ambiente 
Internet Banking e sua recepção no Brasil. Alfa-Redi: Revista de Derecho Informático, n. 105, 2007. 
Disponível em: <https://egov.ufsc.br/portal/conteudo/scam-phishing-e-pharming-fraudes-praticadas-
no-ambiente-internet-banking-e-sua-recep%C3%A7%C3%A3o-no->. Acesso em: 06 de ago. de 2020. 
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4.1.3. Princípio da Consunção, Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça e 

a novatio legis in mellius 

Não obstante a possibilidade da tipificação do phishing no art. 154-A, do CP, 

faz-se mister relembrar o caso em apreço (proc. 5002347-69.2010.404.7000 - PR, do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região) a fim de tecer algumas considerações acerca 

de concurso de crimes.  

Os réus em associação subtraíram da vítima o montante de R$3.046,97 (três 

mil e quarenta e seis reais e noventa centavos) mediante phishing consistente na 

instalação de spyware no computador da vítima, com o objetivo de furtar informações 

bancárias para ter acesso ao sistema de Internet Banking do banco em que a vítima 

possuía conta e, mais tarde, realizar transferências bancárias fraudulentas. 

A defesa do réu James Dean, como já explanado, requereu em sede de 

apelação a desclassificação do crime de furto mediante fraude para o crime de invasão 

de dispositivo informático. 

Ocorre que, como se vê, o crime do art. 154-A, do CP restou simplesmente 

como um crime-meio para que os réus conseguissem acessar a conta da vítima e 

mais tarde, subtraíssem o bem alheio móvel, neste caso o dinheiro, da conta. O crime-

fim, destarte, foi o do art. 155, §4º, inciso II, do CP. Sendo então o caso de um 

antefactum impunível, nas lições de Rogério Sanches Cunha são: 

Fatos anteriores que estão na linha de desdobramento da ofensa mais grave. 
É o caso da violação de domicílio para praticar o furto. Note que o delito 
antecedente (antefato impunível) não é passagem necessária para o crime 
fim (distinguindo-se do crime progressivo). Foi meio para aquele furto. Outros 
furtos ocorrem sem haver a violação de domicílio.68 

 

A solução que se dá para o antefactum impunível, neste caso o crime de 

invasão de dispositivo informático, é a aplicação do princípio da consunção, também 

chamado de princípio da absorção. Este princípio age de forma em que, havendo a 

continência de tipos, a pena do mais gravoso (crime fim) é aplicada em detrimento 

daquela do crime meio.  

Nessa relação jurídica, outrossim, os crimes estão relacionados de parte para 

o todo, de meio para o fim, diferentemente do que ocorre no concurso de crimes, onde 

os fatos tem relação de espécie e gênero. 

 
68 CUNHA, 2020. op. cit. p. 193. 
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No caso, os dois réus agiram de maneira a desejar tanto o resultado 

naturalístico do crime meio, a invasão do dispositivo informático, quanto o resultado 

naturalístico do crime mais gravoso, qual seja, a subtração do bem alheio móvel. 

Justificando então, a aplicação do princípio consunção com a devida absorvição do 

crime de invasão de dispositivo informático pelo crime de furto qualificado pela fraude. 

Logo, faz-se necessário paralelo com a Súmula 17 do Superior Tribunal de 

Justiça, que preleciona: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais 

potencialidade lesiva, é por este absorvido.” 

O presente caso merece o mesmo apreço à Súmula 17, do STJ. Para tanto, 

buscando o mesmo argumento utilizado em um dos votos que geraram esta súmula, 

tem-se que: 

Defendo a tese da possibilidade do concurso formal entre o falso e o 
estelionato, na hipótese em que o primeiro guarde de potencialidade para a 
lesão de outro bem jurídico. É o caso, por exemplo, da falsificação de 
documento público, utilizada para a prática de um determinado estelionato, 
quando o documento falsificado continua lesando a fé pública, com 
potencialidade para a prática de outros delitos.69 

 

Por outro lado, questiona-se: e aquele que tão-somente invade dispositivo 

informático alheio ou produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou 

programa de computador com o intuito de invadir dispositivo informático alheio? Seria 

a ele aplicada as mesmas penas dos agentes que usaram do seu programa para 

conseguir informações bancárias a fim de subtrair dinheiro da vítima?  

Como exemplo para estes questionamentos, remete-se novamente a 

Operação Colosso e a ação penal nº 0007969-66.2007.4.05.8400 do Juízo Federal da 

Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, em que figurava, juntamente com 

o réu Paulo Henrique, o réu Patrik. 

Conforme apurado nas investigações, o réu Patrik foi quem criou um 

programa Keylogger e vendeu para um dos outros réus, que utilizou deste para obter 

indevidamente senhas bancárias de vítimas. Patrik esclarece que recebeu tão-

somente o importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela venda do 

programa, não tendo, porém, participação nos lucros da empreitada criminosa 

realizada pelos outros réus. Todavia, tinha conhecimento que o programa criado era 

instrumento fundamental para a perpetração de golpes como phishing e furto de 

 
69 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.564 - SP (1989/0012338-6). Pleno. 
Relator: Ministro Costa Leite. Data de Julgamento: 06/02/1990. Diário Oficial da União, Brasília, 05 de 
março de 1990. 
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valores. Tinha conhecimento, igualmente, que os compradores utilizariam o programa 

para subsidiar crimes informáticos. 

Não obstante, o réu foi condenado como todos os demais nas penas do art. 

155, §4º, incisos II e IV combinado com o art. 71, ambos do Código Penal. Isto é, fora 

condenado por furto qualificado pela fraude e concurso de pessoas, em continuidade 

delitiva. O que importa em dizer que ele concorreu com todos os outros na mesma 

proporção, fato que, de longe, é errado. 

Consoante já elucidado no tópico 4.2. do presente trabalho, a figura 

equiparada do parágrafo primeiro70 do art. 154-A, do CP, tem o objetivo de punir 

diretamente o desenvolvedor de programas informáticos com intuito de prestar auxílio 

material para o crime invasão de dispositivo informático. Com essa previsão, segundo 

SYDOW, o legislador individualizou a conduta desse agente na cadeia criminosa: 

Deste modo, equiparou-se o invasor ao agente que termina por prestar auxílio 
material à invasão, retirando a possibilidade de aplicação de penas reduzidas 
pela circunstância de ser partícipe no delito e dando verdadeira carga penal 
de cometedor direto de delito.71 
 

Portanto, o correto seria que o réu Patrik tivesse sido incurso nas penas do 

art. 154-A, §1º do Código Penal, por ter produzido e vendido programa de computador 

com intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. 

No mais, o argumento de que a conduta dos demais réus fora tão-somente 

aquela classificada no art. 155, §4º, inciso II do Código Penal, excluindo a prática do 

art. 154-A, do CP, por parte deles, não deve prosperar.  

É certo que, os réus praticaram ambos os tipos, conquanto, por conta de uma 

política criminal, o princípio da consunção, o crime meio, invasão de dispositivo 

informático, restou absorvido pelo crime fim, o furto qualificado. Neste seguimento, 

resta claro o intuito do legislador de utilizar-se deste princípio para impedir a aplicação 

de demasiadas penas para um só resultado naturalístico. 

Assim, além do princípio da consunção, a conduta de Patrik encontra 

salvaguarda também na novatio legis in mellius72, uma vez que o crime ocorreu no 

 
70 Para melhor visualização, novamente o art. 154-A, §1º: “Na mesma pena incorre quem produz, 
oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a 
prática da conduta definida no caput.” 
71 SYDOW, 2020. op. cit. p. 455. 
72 Do latim “nova lei mais benéfica”. 
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ano de 2007 e a Lei nº 12.373 só entrou em vigor no ano de 2013, sendo caso de uma 

possível retroatividade da lei.  

Este fenômeno jurídico, também conhecido como lex mitior, encontra previsão 

legislativa em ambos a Constituição Federal, através do art. 5º, inciso XL73 e no 

Código Penal, através do art. 2º, parágrafo único74, visando a aplicação da norma mais 

benéfica ao réu. 

Em relação ao fito do legislador com a aplicação desta regra, preleciona 

Guilherme Nucci: 

Por vezes, o legislador prefere alterar determinado tipo penal incriminador, 
variando a descrição da conduta, de forma a excluir certas maneiras de 
execução, bem como modificando a sanção penal, conferindo-lhe 
abrandamento ou concedendo-lhe benefícios penais antes inexistentes. 
Assim, mantém-se a figura delitiva, embora com outra face. Quando isso 
acontece, não se trata de abolição do crime, mas apenas de modificação 
benéfica da lei penal.75 
 

Isto posto, cabe ao juiz reconhecer a norma mais benéfica em qualquer fase 

do processo penal, mesmo após a prolação da sentença condenatória em sede 

recursal, ou no caso de houver transitado em julgado, por meio de revisão criminal76. 

Não há preclusão nesta defesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 Nesse sentido, o art. 5º, inciso XL da Constituição Federal de 1988: “a lei penal não retroagirá, salvo 
para beneficiar o réu”. 
74 Conforme, art. 2º, parágrafo único do Código Penal: “A lei posterior, que de qualquer modo favorecer 
o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em 
julgado.” 
75 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015; p. 
47. 
76 É fato que, segundo Rogério Sanches Cunha (2020), a lei penal nova que beneficia o réu não respeita 
a coisa julgada, devendo ser aplicada mesmo após a sua condenação definitiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O phishing se tornou uma prática criminosa recorrente na sociedade moderna 

cuja punição se mostra inversamente proporcional a sua prática, cada vez mais 

incidente nos ambientes informáticos, tão pouco tutelados pelo Direito clássico no 

Brasil e, sobretudo, no Direito Penal. Há uma lacuna aparente no caso do phishing em 

específico, por esse motivo se deu a importância em estudar e analisar os crimes 

informáticos, ou cibercrimes, no âmbito jurídico brasileiro. 

Diante disso, objetivou-se verificar a possibilidade de classificar a prática em 

tipos penais pré-existentes, como foi o caso do art. 154-A, bem como o art. 155, §4º, 

inciso II, ambos do Código Penal, ou se a melhor alternativa seria de fato a criação de 

um tipo penal específico. Constata-se, porém, que classificar o phishing em tipos pré-

existentes só restou apropriado em certas circunstâncias, levando em consideração 

que a conduta pode se dar de formas diferentes no que diz respeito ao meio 

empregado para a sua efetivação. Essa distinção é fundamental, ao passo que, 

através da ferramenta elegida, a conduta do autor muda de figura, podendo ser um 

crime informático próprio ou um crime informático impróprio. 

Com efeito, a pesquisa utilizou-se de jurisprudências para melhor ilustrar 

como a prática criminosa vem sendo compreendida e classificada pelos tribunais 

pátrios. Inicialmente, com a introdução do Acórdão em Apelação Criminal nº 5002347-

69.2010.404.7000, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, buscou-se solucionar 

a melhor aplicação da lei penal para a conduta dos réus, conflitando as possibilidades 

aparentes e apurando-as com fulcro na área do direito penal informático. 

Conforme observado, a pesquisa partiu da hipótese que, a prática no meio 

informático de obter por meio fraudulento dados e informações de outrem poderia ser 

classificada no artigo 154-A, do CP, introduzido pela Lei nº 12.737/2012, vulgarmente 

conhecida como Lei Carolina Dieckmann.  

Entretanto, durante o trabalho, verificou-se que essa tipificação só seria 

possível nos casos nos quais o agente que invadiu dispositivo informático alheio, ou 

praticou algum dos verbos contidos no tipo, inclusive aqueles do parágrafo primeiro, 

não concorreu para outros crimes mais gravosos. Nos casos em que o agente, além 

de praticar o delito de invasão de dispositivo informático, pratica crimes mais gravosos, 

como o furto por exemplo, a pena desse é absorvida pelo crime fim, conforme 

preleciona o princípio da consunção. 

À vista disso, os tribunais ao verificarem casos de phishing devem sempre ter 
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em mente a aplicação o fenômeno jurídico da novatio legis in mellius, como forma de 

salvaguardar os direitos do réu, convencionados na Constituição Federal. Destarte, 

não devem implicar em formalismo exagerado, apelando para o concurso material de 

crimes, ou mesmo, para a aplicação de um crime mais gravoso por não entenderem 

tecnicamente o papel de cada agente numa empreitada complexa como a do phishing.  

Em que pese os cibercrimes exprimirem uma “nova” face moderna aos delitos, 

muitos deles não passam de delitos já abarcados no Código Penal que se diferenciam 

pelo simples fato de utilizarem de meios informáticos para a consumação. Os meios 

informáticos nestes casos, são apenas um meio alternativo elegido pelo agente para 

praticar um crime que não demanda necessariamente deste meio. 

Outro aspecto percebido, foi a limitação nas referências tanto teóricas, quanto 

de casos de phishing no Brasil e casos de condenações pelo artigo 154-A, do CP. 

Depreende-se do primeiro fato que, por ser uma área “nova” do Direito, ou seja, não 

tradicional, o direito informático ainda se socorre a poucos doutrinadores 

especializados, que além disso, não possuem entre si divergências doutrinárias.  

Já no que diz respeito as referências práticas da persecução de phishing no 

Brasil, volta-se a discutir a hipótese central deste trabalho: a falta de tipificação 

específica e a pluralidade de interpretações do que seria essa conduta. Importante 

salientar também que, muitas vezes na pesquisa se esbarrou com casos elementares 

de phishing que não eram assim chamados pelo julgador, dificultando uma união na 

pesquisa. 

No que tange a problemática da (falta) de condenações por invasão de 

dispositivo informático alheio, é evidente o papel da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados 

Especiais). Como o crime é de menor potencial ofensivo (a pena do delito é de três 

meses a um ano), há grande probabilidade que a maioria dos casos em que o agente 

foi indiciado pelo crime do art. 154-A, do CP, ter sido beneficiado pela transação penal, 

que o livra de responder uma ação penal. 

Resta claro, assim, que para a melhor adequação do phishing no Direito 

Penal, deve-se analisar o caso concreto sob a ótica do direito penal informático, para 

que de fato possa concluir a importância do meio informático dada pelo autor. Nessa 

toada, não é correto, fazer a distinção de crimes informáticos e crimes patrimoniais, 

pois aqueles tratam de bens jurídicos difusos, podendo eventualmente abarcar 

também o patrimônio, como é o caso do phishing. 
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