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1.RESUMO 

A proposta desta pesquisa resume-se em conhecer os novos riscos decorrentes 

da evolução tecnológica a bens jurídicos e analisar até que ponto eles justificam ou 

servem de alegação para uma expansão da atuação do Direito Penal, em especial nos 

casos relacionados à criação e disseminação de vírus por meio da Internet. Com o 

proposito de verificar se existe a real necessidade da aplicação do Direito Penal para 

coibir a atuação dos vírus informáticos, analisando os benefícios ou malefícios advindos 

da intervenção desse ramo jurídico. 

2. INTRODUÇÃO 

Na era moderna, um dos grandes riscos que surge devido ao desenvolvimento e 

utilização em massa dos dispositivos eletrônicos, é o vírus informático. Atualmente, 

quase a totalidade dos eletrônicos faz constante uso da internet, estando sempre 

conectados a ela, sendo esta necessária para diversas funções, inclusive para a 

segurança de governos. Assim, passou-se a ter uma constante criação e disseminação 

desses chamados vírus informáticos, sendo utilizados para invadir tais dispositivos 

eletrônicos citados e, na maioria dos casos, obter as informações de seus usuários, 

sejam senhas de redes sociais, informações e senhas bancarias, documentos pessoais 

como arquivos de texto ou fotos, como podem também os vírus serem utilizados para 

acessar e alterar dados de sistemas de seguranças de diversos lugares. 

Desse modo, percebe-se que o homem encontra-se ameaçado por tal realidade, 

podendo o seu direito à privacidade, patrimônio, honra, segurança, entre outros, serem 

violados pela ação do vírus informático, afrontando bens jurídicos de significativa 

importância para um desenvolvimento humano com um mínimo de dignidade, de forma 

a exigir uma tutela penal. 

3.OBJETIVOS 

Pesquisar o surgimento de novos riscos a bens jurídicos decorrentes da 

evolução tecnológica e analisar seu reflexos no Direito Penal, em especial nos casos 

relacionados à criação e disseminação de vírus por meio da Internet.  

4.METODOLOGIA 

Será utilizado o método de revisão bibliográfica, não deixando de lado a análise 

de casos concretos que envolvam a atuação dos novos riscos e de possível 



jurisprudência existente sobre o tema. 

5. DESENVOLVIMENTO  

O Direito Penal deve atuar na manutenção da paz social, como uma forma 

extrema na solução de eventuais conflitos que possam acontecer em determinada 

sociedade, sendo esta a sua função reconhecida doutrinariamente: “O direito surge das 

necessidades fundamentais das sociedades humanas, que são reguladas por ele como 

condição essencial à sua própria sobrevivência”, escreve Damásio (2010, pag. 45). 

Nesse mesmo sentido Busato, Huapaya (2003) reconhecem que a função do Direito 

Penal é a tutela dos bens jurídicos.  

No caso de agressão a algum bem jurídico, somente em último caso, da não 

solução por outros ramos do Direito, o Estado deve empregar o uso de sua ferramenta 

coercitiva mais forte que é a pena ou a medida de segurança. Além disso, deve ser 

observado o principio da legalidade, segundo o qual um fato não pode ser visto como 

crime e punido, sem estar previamente previsto em lei como tal. Assim, o Direito Penal 

protege os bens jurídicos indispensáveis ao desenvolvimento social do homem, por 

meio da aplicação de sanção aos ataques mais graves dirigidos contra esses bens, 

desde que tal agressão esteja prevista em lei. 

Atualmente, pode-se encontrar relações sociais que resultam em uma agressão 

a um bem fundamental, mas que, no entanto, o Estado não pode atuar em defesa da 

parte ofendida devido a não previsão em lei do caso ocorrido. Como observa Getulio 

Neves (2003), tal situação se explica pelo fato de que as “mudanças sociais se 

sucedem hoje muito rapidamente; e pela sua própria natureza, a norma, principalmente 

a positivada, não pode acompanhar essas mudanças”. 

Para Bobbio (2003), seria justificável para a perpetuação da paz social a 

expansão do direito a fim de englobar, reconhecer e proteger todos os direitos 

fundamentais do homem. Dessa forma, poderia ser efetivo e de bom senso a criação de 

normas penais prevendo como crime os novas conflitos da sociedade atual, que podem 

ferir bens fundamentais, a fim de diminuir sua ocorrência, e, inclusive, de inibir os 

sujeitos a praticá-los sob o poder coercitivo exercido pelas sanções. 

Hodiernamente um dos mais perigosos risco decorrente das novas tecnologias 

ao direitos do homem encontra-se na criação e disseminação dos vírus informáticos, 



capazes de invadir e manipular sistemas, subtrair informações pessoais, de forma a 

representarem um risco iminente aos bens jurídicos fundamentais. 

Por fim, conclui-se que as inovações tecnológicas trouxeram consigo o 

surgimento de novos conflitos que afrontam e ameaçam os direitos fundamentais do 

homem, comprovando ser necessária uma ampliação do direito, para se obter previsão 

legal que cuide do assunto, a fim de coibir sua incidência, inibindo os indivíduos a 

pratica-los devido a força coercitiva de que o dispositivo legal penal se reveste. 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com o referencial bibliográfico estudado até o presente momento, 

conclui-se que de fato ocorrem conflitos na sociedade atual derivados da utilização de 

novos ferramentas tecnológicas e que estes atingem bens jurídicos fundamentais, e 

que os conflitos que se passam no âmbito informático e tecnológico, no caso do vírus 

informático, não existe legislação que cuide especificamente do assunto. Logo, se faz 

necessária a atuação do direito nesses casos, para que possa abranger e inibir a 

produção e concretização de tais riscos aos direitos fundamentais do homem, restando 

apenas refletir sobre qual ramo do direito recairá tal responsabilidade. 
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