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RESUMO 

 
 

Esta monografia objetiva compreender a política criminal forjada para a tutela dos valores da 

intimidade e da privacidade previstos no tipo legal do artigo 154-A do Código Penal, a partir 

da consideração do consentimento do ofendido como elemento indispensável para o 

desenvolvimento da personalidade do ser humano. O surgimento da internet potencializou a 

violação da privacidade e da intimidade mediante acesso indevido a dispositivo informático, 

sem a devida autorização do seu titular. Dessa forma, o consentimento do ofendido torna-se 

elemento determinante do tipo, porque a ofensa do bem jurídico tutelado pela norma penal está 

diretamente ligada com o dissentimento da vítima. A metodologia, utilizada para a confirmação 

da hipótese inicial, partiu da evolução histórico-conceitual da noção de bem jurídico e das 

mudanças ocorridas nas últimas décadas em razão das novas tecnologias de informação e de 

comunicação. Essa formulação mereceu especial consideração de doutrinadores que afirmam 

ser a Constituição o referencial mais idôneo para que a teoria do bem jurídico cumpra a sua 

função de proteção da pessoa humana. Portanto, por influência direta da Constituição, o ponto 

de partida desta monografia é consagrar o consentimento do ofendido como elemento 

axiológico a fim de conferir legitimidade à tutela da privacidade e da intimidade pela norma 

penal no enfrentamento à determinadas espécies de crime de informática. 

 

Palavras-chave: Privacidade e intimidade; Consentimento do ofendido; Crime de informática. 



 

ABSTRACT 

 
 

This monograph aims to understand the criminal policy forged for the protection of the values 

of intimacy and privacy conformity in the legal type of article 154-A of the Penal Code, from 

the consideration of the consent of the victim as an indispensable element for the development 

of the personality of the human being . The emergence of the internet has increased the violation 

of privacy and intimacy through improper access to a computer device, without the proper 

authorization of its owner. In this way, the offender's consent becomes a determining element 

of the type, because the offense of the legal good protected by the penal rule is directly linked 

to the victim's dissent. The methodology, used for the probability of the initial hypothesis, 

started from the historical-conceptual evolution of the notion of legal good and from the 

changes that occurred in the last decades due to the new information and communication 

technologies. This information deserved special consideration by scholars who claim that the 

Constitution is the most suitable framework for the theory of legal good to fulfill the function 

of protecting the human person. Therefore, due to the direct influence of the Constitution, the 

starting point of this monograph is to enshrine hurt consent as an axiological element in order 

to give legitimacy to the protection of privacy and intimacy by the criminal rule in the fight 

against the types of computer crime. 

 

Keywords: Privacy and intimacy; Consent of the victim; Computer crime. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Esta monografia objetiva compreender o conteúdo proibitivo da norma do artigo 

154-A do Código Penal a partir da exigência legal do consentimento do ofendido, na 

perspectiva da tutela conferida à privacidade e à intimidade de alcance e significado 

constitucional.1 A tipificação do crime denominado Invasão de Dispositivo Informático pela 

Lei 12.737, de 30 de novembro de 2012, é produto da repercussão do caso amplamente 

divulgado pela mídia no qual uma atriz brasileira teve seu computador invadido e seus arquivos 

pessoais subtraídos, inclusive com a publicação de fotos íntimas que rapidamente se espalharam 

pela internet por meio das redes sociais. 

O crime consiste no fato de o agente invadir ou instalar vulnerabilidades em 

dispositivo informático, o qual significa qualquer hardware capaz de armazenar dados e 

informações  tais   como   computadores,   discos   externos, smartphones,   celulares  comuns, 

pendrives, dentre outros. 

Os termos “dados ou informações” foram utilizados pelo legislador como 

sinônimos e de forma ampla para significar tudo aquilo que a vítima possa armazenar em um 

dispositivo informático a exemplo de contas e senhas bancárias, fotos, vídeos, arquivos de áudio 

e correspondências em geral. 

A inviolabilidade da intimidade e da vida privada, consistente no resguardo dos 

dados e das informações armazenadas em dispositivo informático da vítima é o bem jurídico 

tutelado pela norma penal, direito fundamental constitucionalmente assegurado, nos termos  do 

art. 5º, X da CF2. Neste aspecto, a tutela da intimidade e da privacidade, para além de constituir 

uma garantia essencial do direito penal, surge como uma das importantes proposições de um 

programa político-criminal forjado em função da pessoa humana. 

Disto resulta que o problema gravitou em torno da compreensão da tutela da 

intimidade e da privacidade pelo conteúdo proibitivo da norma penal, compatível com o modelo 

de Estado Democrático de Direito. Neste sentido, indagou-se no projeto de pesquisa: 

 

1 
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. 
2 Artigo 5º, inciso X da Constituição Federal dispõe ser “invioláveis a intimidade, a vida provada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10639564/artigo-5-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art154a
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“Como estabelecer uma política criminal de referencial constitucional na qual o bem jurídico 

previsto no artigo 154-A do Código Penal cumpra a função de proteção da pessoa humana?” 

Supõe-se que a política criminal para tutela da intimidade e da privacidade deverá ser aquela 

que considere o consentimento do ofendido, tendo em vista que o crime consiste no fato de o 

agente invadir ou instalar vulnerabilidades em dispositivo informático alheio, sem a autorização 

expressa ou tácita do seu titular. 

A monografia é construída em três capítulos. Para a confirmação da hipótese inicial 

e como forma de contextualizar o conceito de bem jurídico-penal, partiu-se do reconhecimento 

das mudanças ocorridas nas últimas décadas em razão das novas tecnologias de informação e 

de comunicação. 

No primeiro capítulo, a privacidade e a intimidade serão abordadas na perspectiva 

histórica e, também, enquanto bem jurídico dotado de dignidade constitucional. Nesta direção, 

tornou-se imperioso avaliar a influência da Constituição Federal na tipificação da conduta pelo 

legislador e na aplicação e interpretação da lei pelo juiz. Essa tomada de decisão é essencial 

para a estruturação de um direito penal compatível com o Estado Democrático de Direito. 

O segundo capítulo traz à discussão o histórico do arsenal legislativo elaborado a 

fim de compreender as mudanças ocorridas no conceito de proteção à privacidade conferida 

pelo ordenamento jurídico brasileiro. Dedicado ao exame da proteção da privacidade e da 

intimidade no ciberespaço, aborda-se o histórico legislativo nacional e internacional frente às 

condutas inéditas que surgiram desde a ascensão da internet, mais especificamente as que 

envolvem a invasão de dispositivo informático, com ênfase na doutrina e na jurisprudência 

penal. 

O terceiro capítulo discutirá o papel do consentimento do ofendido, tendo em vista 

seu conceito e importância para a proteção da pessoa humana em crimes que ofendem a 

intimidade e a privacidade. Na verdade, deseja-se interpretar a norma penal a partir da 

correlação entre o consentimento do ofendido e o bem jurídico tutelado pela norma penal do 

artigo 154-A. Esta postura reitera que a exigência do consentimento da vítima pela lei penal 

traduz a proteção da pessoa humana, pois a garantia da intimidade e da privacidade são 

condições necessárias para a livre manifestação da personalidade do ser humano. 

Em síntese, reafirma-se que a conduta proibida descrita no tipo legal do artigo 154- 

A abrange um direito em virtude do qual se reconhece ao indivíduo o âmbito material de 

proteção da sua intimidade pessoal, pois a Constituição garante a todos uma vida livre nos 



17 
 

 

lugares da vida privada; e, a norma penal, mediante a imposição de sanção, dá força à essa 

garantia. 
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2 INOVAÇÕES LEGISLATIVAS NA ESFERA PENAL DERIVADAS DO 

SURGIMENTO DA INTERNET 

 
Este capítulo objetiva identificar as inovações legislativas produzidas na esfera 

penal em decorrência do surgimento das novas tecnologias de informação e de comunicação 

nas últimas décadas. Nesta direção, o presente capítulo trará à discussão aspectos relacionados 

à internet, rede internacional responsável pela conexão de países de todos os continentes em 

tempo real. 

Ademais, a privacidade e a intimidade serão abordadas na perspectiva histórica e, 

também, enquanto bem jurídico protegido pela norma penal do artigo 154-A do Código Penal 

e dotado de dignidade constitucional. Portanto, torna-se imperioso avaliar a influência da 

Constituição Federal na configuração da conduta penal pelo legislador e na aplicação e 

interpretação da lei pelo juiz, como forma de garantir o respeito ao Estado Democrático de 

Direito. 

A partir disso, duas principais teorias constitucionais serão consideradas no 

desenvolvimento desse trabalho monográfico: a teoria constitucional do bem jurídico como um 

mero limite positivo e a teoria constitucional do bem jurídico como um mero limite negativo a 

lei penal. 

 
2.1 DO SURGIMENTO DA INTERNET E DO HISTÓRICO LEGISLATIVO PENAL DOS 

CIBERCRIMES 

 
 

Com seu surgimento em meados da década de 60 como uma invenção tecnológica 

do Departamento de Segurança dos Estados Unidos (Pentágono) voltada aos militares, a 

internet tinha como finalidade facilitar a comunicação, de modo que os norte-americanos 

pudessem sobreviver a um ataque nuclear soviético mediante rápido compartilhamento de 

dados pela rede ARPANET, no contexto da Guerra Fria. 

Nos anos 70, a tensão com relação ao Pentágono diminuiu e a ARPANET foi 

implantada em universidades e instituições de segurança governamentais, cuja conexão era feita 

por meio de uma linha de telefone. 

No fim da década de 70, a ARPANET havia crescido tanto que seu antigo protocolo 

(ncp) tornou-se inadequado, adotando-se o tcp/ip. Após esse feito, a rede foi dividida em duas, 

uma para civis e outra para militares. Nesse momento, surgiu os hyperlinks, do termo 
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“navegação” e do World Wide Web, que conhecemos como www. Com essas criações, foi 

estabelecida uma linguagem padrão para a rede de modo a permitir que computadores de 

qualquer parte do planeta possuíssem livre acesso ao mundo virtual. 

Conseguinte, surgiu a banda larga com mais velocidade e uma série de outros 

serviços à disposição do internauta. Por fim, com o surgimento dos smartphones, iniciou-se 

uma nova fase tecnológica, pois a internet tornou-se portátil, possibilitando sua utilização, em 

praticamente, todos os lugares. 

No Brasil, a internet começou a ser implantada no ano de 1989 como um arcabouço 

de pesquisa para fins acadêmicos. A estrutura implantada foi RNP - Rede Nacional de 

Pesquisas, cuja principal finalidade consiste em captar recursos para espalhar tecnologia no 

país. Atualmente, a grande maioria dos brasileiros estão conectados à internet. 

Um artigo publicado pelo site americano Visual Capitalist3 fez um levantamento 

para demonstrar o tempo de disseminação de cada rede de comunicação. Segundo o 

levantamento, após o seu surgimento, o acesso ao telefone demorou 70 anos para que atingisse 

um universo de 50 milhões de pessoas. O rádio, por sua vez, demorou 38 anos para alcançar o 

mesmo total de pessoas. A televisão levou 13 anos para atingir 50 milhões de pessoas. Já, a 

internet apresentou o mesmo resultado em apenas 5 anos. 

Esses números demonstram a celeridade com que uma nova realidade se instalou 

na população mundial. É válido ressaltar que a internet, diferente das outras redes de 

comunicação, produziu muito mais vantagens do que qualquer outra anterior, isso porque trouxe 

consigo a possibilidade de realização de vários afazeres do dia-dia, tais como, comunicar, 

comprar, trabalhar, estudar, ler notícias, além de uma infinidade de outras. 

Todavia, com o mundo virtual surgiu, também, uma face negativa da tecnologia, 

tendo em vista sua utilização para a prática de condutas criminosas. A internet, nesse contexto, 

pode ser considerada meio para a prática de crimes; mas, também pode ser objeto material sobre 

a qual recai a conduta criminosa do sujeito ativo. Neste aspecto, torna-se imperioso investigar 

os bens jurídicos ofendidos quando o crime é praticado contra a internet pela ação do sujeito 

ativo. 

Sobre o tema, Greco (2000, p. 37) ensina: 
 

 
 

3 
Desiardins, Jeff. How Long Does It Take to Hit 50 Million Users? American Capitalist, publicado em 08 de jun 

de 2018. Disponível em < https://www.visualcapitalist.com/how-long-does-it-take-to-hit-50- million-users/>. 

Data de acesso. 28 de out. 2020. 

http://www/
http://www.visualcapitalist.com/how-long-does-it-take-to-hit-50-
http://www.visualcapitalist.com/how-long-does-it-take-to-hit-50-
http://www.visualcapitalist.com/how-long-does-it-take-to-hit-50-
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“Focalizando-se a Internet, há dois pontos de vista a considerar: crimes ou ações que 

merecem incriminação praticados por meio da Internet e crimes ou ações que 

merecem incriminação praticados contra a Internet, enquanto bem jurídico autônomo. 

Quanto ao primeiro, cabe observar que os tipos penais, no que concerne à sua 

estrutura, podem ser crimes de resultado de conduta livre, crimes de resultado de 

conduta vinculada, crimes de mera conduta ou formais (sem querer discutir se existe 

distinção entre estes) e crimes de conduta com fim específico, sem prejuízo da 

inclusão eventual de elementos normativos. Nos crimes de resultado de conduta livre, 

à lei importa apenas o evento modificador da natureza, com, por exemplo, o 

homicídio. O crime, no caso, é provocador o resultado morte, qualquer que tenha sido 

o meio ou a ação que o causou.” 

 

Geralmente conhecidos como Hackers ou Crackers, os sujeitos ativos dos crimes 

cibernéticos se utilizam do alto conhecimento que possuem em tecnologia para a realizar 

modificações de softwares, encontrar brechas em sistemas de proteção, dentre outras condutas, 

de forma maliciosa, a fim de cometerem práticas proibidas pela legislação penal. 

Atualmente, no entanto, com as mudanças tecnológicas, muitas pessoas comuns, 

com conhecimentos medianos, utilizando-se de técnicas banais, conseguem realizar simples 

burlas a sistemas e colocar-se no polo ativo desse gênero de crime. No polo passivo pode-se ter 

pessoas físicas ou jurídicas. 

A criação de normas capazes de frear a prática de crimes no mundo digital não é 

um problema para ser resolvido apenas pelas legislações nacionais, tendo em vista que não se 

limitam às fronteiras de um país. Na verdade, seus resultados podem ocorrer em um local 

diferente daquele onde foi praticada a conduta criminosa. Dessa forma, não são incomuns os 

casos que as legislações nacionais são insuficientes, sendo necessária uma cooperação 

internacional para complementar a regulação de tais condutas. 

Os Estados Unidos da América foi o país pioneiro na regulação criminal da previsão 

para crimes cibernéticos. A chamada Electronic Communication Privacy Act  (ECPA - Lei  de 

Privacidade de Comunicação Eletrônica) foi elaborada na década de 80; e, anos depois foi 

aprovada a Computer Fraud and Abuse Act (CFAA - Lei de Fraude e Abuso de Computadores); 

que vigora até hoje, apesar de sofrer uma série de emendas, devido aos céleres avanços 

tecnológicos. A fim de complementar tal legislação, no ano de 2016 foi lançado o Cybersecurity 

National Action Plan (Plano de Ação Nacional de Segurança Cibernética), juntamente a uma 

destinação governamental de verba para equipamentos, capacitação e pesquisa. 

Na Europa, por sua vez, foi elaborada a convenção de Budapeste, em 21 de 

novembro de 2001, mediante reunião de países europeus em Budapeste, na Hungria, que se 
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reuniram para debater os cibercrimes. Atualmente, a convenção é encarada como um tratado 

internacional sobre os crimes informáticos o qual envolve 49 países, dentre eles o Brasil. 

No Brasil, as regulações dessas novas condutas criminosas só se iniciaram no ano 

de 2012, isso após o episódio que ocorreu com a atriz global Carolina Dieckmann, somados a 

ataques que o governo vinha sofrendo à época. Dessa forma, foram editadas as leis 12.735/2012 

e 12.737/2012, conhecidas popularmente como “Lei Azeredo” e “Lei Carolina Dieckmann”, 

respectivamente. 

 
 

2.2 O CONCEITO DE BEM JURÍDICO E SUAS TRANSFORMAÇÕES AO LONGO DA 

HISTÓRIA 

 
 

O ordenamento jurídico de uma sociedade é reflexo de seus valores humanos e 

sociais, de modo que, de tempos em tempos, pode sofrer alterações, fazendo com que a 

concepção do que era punível no passado não seja mais compatível com a entendimento de 

crime nos dias atuais. 

Bianchini (2002, p. 39) ensina: “[o bem jurídico] não pertence à sociedade em 

abstrato, senão que surge de um sistema concreto de relações sociais em determinado período.”  

Como exemplo de como os valores influenciam na penalização de condutas, pode-

se citar o matrimônio. O Código Penal de 1940 trazia no artigo 240 a previsão de adultério, 

punido com pena privativa de liberdade de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses de prisão simples. 

O artigo não era aplicado frequentemente e nos registros literários vemos que tal crime só se 

aplicava às mulheres. 

Além do mais, também era possível que o Tribunal do Júri decidisse pela absolvição 

de um homem que cometeu homicídio contra a parceira quando esta havia cometido adultério. 

Foram longos anos para a jurisprudência firmar o entendimento no sentido de que 

a honra não é passível de transferência e, portanto, o marido não seria capaz de sentir-se 

ofendido pela quebra da honra da esposa. Cabe destacar que o artigo penal que punia o adultério 

criminalmente só foi revogado no ano de 2005. 

Apesar de a traição seguir sendo repudiada pela grande maioria da sociedade, já não 

é mais possível proteger a fidelidade conjugal na esfera penal, porque a sociedade alterou sua 

concepção de igualdade de gêneros. A desigualdade entre homem e mulher passou a ser injusta, 
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ao mesmo tempo que o ordenamento se tornou mais garantista com relação a proteção de bens 

jurídicos. 

Assim, a compreensão dessas mudanças requer a consideração do contexto 

histórico e geográfico para entender o porquê da eleição de determinados bens a serem 

protegidos pelo direito penal. 

A conceituação de “bem jurídico” provém da Idade Média, onde o clero e a nobreza 

eram correligionários e governavam o povo se valendo da crença que todo o governo era voltado 

aos dogmas e vontades de uma figura divina. De forma simultânea a esse fato, ocorria o 

movimento Renascentista, além das Grandes Navegações. 

Nessa época, o crime era conceituado como conduta dotada de reprovação divina; 

e, por isso, considerado pecaminoso. A punição, nesse contexto, era encarada como uma 

purificação do pecado, uma espécie de sacrifício para receber o perdão divino. 

Com a eclosão dos movimentos iluministas na Inglaterra, Holanda e França, nos 

séculos XVII e XVIII, começou-se a dar mais valor à razão, à liberdade, ao questionamento e à 

ciência; e, consequentemente, o modelo absolutista de governo começou a receber muitas 

críticas. 

Assim, em meio ao cenário narrado, desenvolve-se a ideia de bem jurídico. No 

movimento da ilustração, no início do século XIX surgiu o Direito Penal moderno que trazia 

consigo a ideia de bem jurídico como sendo um instrumento capaz de frear as punições. Ou 

seja, ele partia de uma lógica Hobbesiana de proteger o cidadão contra os abusos de poder do 

Estado, delimitando o poder deste e dando segurança ao cidadão. 

Conseguinte, entra-se numa fase de valorização do direito subjetivo, conceituando 

ilícito como toda violação em face deste. O precursor desse direito foi o doutrinador Feuerbach, 

que atribui uma doutrina jurídica privatista do Direito Penal. A abordagem que o autor faz desse 

é como sendo uma força coativa com capacidade jurídica subjetiva e sinônimo de justiça. A 

pena, por sua vez, seria a força coativa do Estado como garantia dos direitos do homem. 

Esta teoria foi fundamentada no contrato social e previa que, para a perpetuação do 

Estado e de sua ordem, só haveria o direito de punir um cidadão se o direito alheio fosse 

ofendido pelo crime. Apesar de receber algumas críticas pelo fato de não compreender os 

direitos coletivos, os crimes contra a honestidade ou infrações policiais, a teoria foi 

extremamente relevante, uma vez que extinguiu a criminalização em face de condutas contra a 

moral e a religião. 
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No período consecutivo, após a derrota de Napoleão, a Europa teve o poder do povo 

direcionado para o príncipe, de modo que os princípios liberais de Feuerberch foram retraídos. 

Nesse cenário, no início do século XIX, o autor Jihann Michael Franz Birnbaum publica na 

Alemanha seu estudo que versa que direitos não podiam ser lesionados ou ameaçados, apenas 

bens, devido sua existência, poderiam sofrer tais ações. Foi esse estudo que introduziu a palavra 

“bem jurídico” para o direito. 

Posteriormente, ascendeu o movimento positivista com destaque para Karl Binding, 

para quem o bem jurídico deveria ser aquele importante para a vida coletiva. Assim, a norma 

começou a ter fim em si mesma, ao invés de ter como finalidade a liberdade (segurança 

jurídica), como acontecia no período iluminista. 

Dessa maneira, devolve-se ao Estado a possibilidade de arbitrariedade para o 

legislador, que novamente poderia eleger como conduta criminosa tudo aquilo que bem 

entendesse. No entanto, agora havia a ressalva de ter que positivar tal conduta antes de 

considerá-la criminosa. 

Franz von Liszt opôs a esse entendimento, ao afirmar que, apesar da importância de 

observar a formalidade da norma, é preciso que se leve em conta seu aspecto material também. 

Para ele, é o interesse juridicamente protegido posterior a esta, em outras palavras, não é a 

ordem jurídica que cria o interesse, o que cria o interesse é a vida. 

O direito necessitava naquele momento era de um movimento conciliatório entre o 

formalismo e o materialismo. Um autor que trouxe as ideias de ideal e real foi Kant. O bem 

jurídico aqui encontrava-se como sendo a própria finalidade da norma, fazendo parte desta, ou 

seja, consistia em uma condição de sua existência. 

Concomitantemente à teoria neokantiana, havia as teorias sociológicas ou 

funcionalistas, um dos principais teóricos responsáveis por estas é Habermas. Essas teorias 

pregam que a finalidade do direito penal se encontra na estabilidade da norma, tão bem quanto 

na manutenção do próprio sistema. 

Essas teorias trouxeram uma despreocupação com relação à formulação de um 

conceito para bem jurídico tutelado e são consideradas ineficazes, à vista que daria brechas para 

a incriminação de valores meramente morais. 

Concomitantemente, surgiram as teorias constitucionais preocupadas em definir 

requisitos a serem seguidos pelo legislador ordinário na hora de confeccionar as normas penais. 

A presente teoria acredita que a definição de bem jurídico tutelado deve derivar da Constituição 

Federal, cujo teórico mais famoso foi Claus Roxin. 
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Roxin (1997, p. 55) entendia que: 
 

“O ponto de partida correto consiste em reconhecer que a única restrição previamente 

dada para o legislador se encontra nos princípios da Constituição. Por tanto, um 

conceito de bem jurídico vinculante político-criminalmente somente pode derivar dos 

objetivos, materializados na Lei Fundamental, do nosso Estado de Direito baseado na 

liberdade do indivíduo”. 

 

É válido ressaltar que nenhuma das teorias é aceita de forma estrita. É de 

conhecimento geral que a Constituição Federal é o documento de máxima hierarquia dentro do 

Estado, estando compactuada nela todos os valores e diretrizes a serem traçadas. Dentro desta 

estão os valores mais importantes eleitos por uma determinada sociedade em um determinado 

momento histórico ditando como legislar em pró de uma existência coletiva pacífica. 

Contudo, pode-se assumir que a compreensão de bem jurídico penal é uma das 

formas mais consistentes de se analisar o Direito Penal, de modo que sempre que se discutir a 

face material de uma norma, deve-se invocar sua análise constitucional. Significa dizer, se a 

norma está cumprindo a sua finalidade proposta, que consiste em proteger um determinado bem 

jurídico; e, se está sendo eficaz na realização da tutela. 

Em síntese, durante muito tempo da história da civilização, crime foi toda conduta 

que o legislador quisesse que fosse, pois se adotava um conceito essencialmente formal. O 

Estado de Direito admitia que qualquer conduta fosse crime, desde que esta estivesse positivada 

por alguém que tivesse legitimidade para tal. 

Quando se concretizou a transição do Estado de Direito para o Estado Democrático 

de direito parou-se de admitir que qualquer comportamento pudesse ser enfrentado como 

criminoso. A incorporação da palavra Democrático veio para exigir que se faça, além da análise 

formal, a análise material do conteúdo da norma. 

Dessa forma, para evitar que qualquer conduta pudesse ser encarada como norma, 

procurou-se estabelecer um padrão de segurança para os tipos penais, a fim de fazer um controle 

muito rígido do que viesse a ser encarado como crime. Este controle é importante uma vez que 

os direitos à liberdade e ao patrimônio, restringidos por sanções penais, são fundamentais do 

sujeito ativo. 

No mais, é válido rememorar que, além de o Direito Penal privar o sujeito ativo da 

sua liberdade, o priva do convívio familiar e dos direitos políticos, além de envolver os parentes 

próximos a restrições financeiras ocasionadas pelo encarceramento daquele qual é responsável 
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pelo sustento do lar. Dessa maneira, entende-se que a sanção penal só deve ser aplicada se for 

a única maneira de preservar condições de manutenção da sobrevivência em sociedade. 

Segundo Libertati (2000, p. 159), a pena deriva da relevância e do significado 

intrínseco em um bem jurídico penal, porque a punição advinda desta proteção deve ser sempre 

devidamente motivada. Para o autor, a necessidade de proteção dos bens jurídicos tutelados 

advém do exercício das funções essenciais do Estado Democrático de Direito que, por uma 

determinação política, indica aqueles considerados valores fundamentais daquela sociedade. 

Analisada a evolução histórica do conceito de bem jurídico, percebe-se uma 

concepção de direito subjetivo violado (Feuerbach), mudando para um bem enraizado no 

mundo material (Birnbaum), até transformar-se em algo a ser tutelado pela norma (concepção 

positivista), concluindo-se que até hoje não resta um conceito definitivo para atribui-lo. 

 
 

2.3 DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA PRIVACIDADE NO MEIO VIRTUAL 

COMO UM BEM JURÍDICO-PENAL 

 
 

A ordem constitucional possui dois aspectos: um formal e outro material. No que 

toca seu critério material, a Constituição consiste em um arcabouço de normas arquitetadas para 

organizar o poder, a repartição de competências, o exercício da autoridade, a forma de governo, 

os direitos da pessoa humana, tanto os individuais, quanto os sociais. Destarte, não existe Estado 

sem Constituição. No aspecto formal, por sua vez, temos o levantamento de garantias e valores 

superiores conferidos no texto constitucional. Tais garantias são atribuídas, ainda que de forma 

subjetiva, garantindo que os direitos sejam executados e gozados (BONAVIDES, 2013, p. 552). 

Segundo Bonavides (2013, p. 565), “nenhum princípio é mais valioso para 

compendiar a unidade material do que o princípio da dignidade da pessoa humana”. Assim, 

pode-se localizar a privacidade dentro da ordem constitucional como um direito de cunho 

material, à vista que deriva da dignidade humana. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi a primeira que mencionou o direito à 

privacidade, valendo-se dos termos vida privada e intimidade. A proteção constitucional se dá 

no seu art. 1.º, III, onde, ao reconhecer o princípio da dignidade humana, protegeu de imediato 

todos os direitos da personalidade, além de positivar garantias como a do direito à liberdade de 

expressão (art. 5º, inc. IX) e do direito à informação (art. 5º, inc. XV), a inviolabilidade da vida 

privada e da intimidade (art. 5º, inc. X), a garantia do Habeas Data (art. 5º, inc. LXXII), a 
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proibição da invasão de domicílio (art. 5º, inc. XI) e violação de correspondência (art. 5º, inc. 

XII). 

Os conceitos de intimidade e vida privada estão contidos no art. 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, que reza “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”. Os citados conceitos são diferenciados por alguns doutrinadores. No entanto, 

nenhum destes é uniformizado em âmbito doutrinário ou jurisprudencial. 

Subscrevendo Ferraz Júnior (1993, p. 449): 
 

“A intimidade é o âmbito do exclusivo que alguém reserva para si, sem nenhuma 

repercussão social, nem mesmo ao alcance de sua vida privada que, por mais isolada que 

seja, é sempre um viver entre os outros (na família, no trabalho, no lazer em comum). 

Não há um conceito absoluto de intimidade, embora se possa dizer que o seu atributo 

básico é o estar só, não exclui o segredo e a autonomia (...) Já a vida privada envolve a 

proteção de formas exclusivas de convivência. Trata-se de situações em que a 

comunicação é inevitável (em termos de relação de alguém com alguém que, entre si, 

trocam mensagens), das quais, em princípio, são excluídos terceiros. Seu atributo 

máximo é o segredo, embora inclua também a autonomia e, eventualmente, o estar só 

com os seus.” 

 

O entendimento mais comum na doutrina é que a intimidade seria a expressão 

compartilhada, ou não, do sujeito. Já a vida privada seria o espaço utilizado pelo indivíduo para 

manifestar a sua intimidade. Todavia, não é interessante dividir o direito à personalidade em 

tantas camadas, mas simplesmente protegê-lo de forma prática e genérica, à vista de sua 

importância. 

Sobre o assunto, Cabral (2012, p. 116-117) ensina: 
 

“[...] resguardo da reserva varia na medida em que os fatos situem- -se no ciclo de 

sigilo, de resguardo ou de publicidade da vida do indivíduo. Tudo depende de tudo. 

Das pessoas, de cada pessoa, da sua sensibilidade e das suas circunstâncias; nas 

necessidades e exigências da sociedade relativas ao conhecimento e à transparência 

da vida em comum.” 

 
É importante lembrar que intimidade e vida privada podem ser concebidos de 

diferentes formas por diferentes pessoas, uma vez que cada um tem uma visão diferente do que 

nos um e outro. Vasconcelos (2014, p. 79-80) traz que o reconhecimento de espaços privados é 

essencial à dignidade da pessoa, configurando-se em locais onde ela possa se sentir à vontade, 

abrigada da curiosidade alheia, citando como espaços notoriamente reconhecidos como tais os 

da vida doméstica, sexual e afetiva. No mais, pontua: “[...] em vez de se procurar a determinação 

de quais as zonas da vida que merecem estar ao abrigo da curiosidade alheia, se devem antes 
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acertar em que condições, materiais da vida das pessoas podem ficar fora dessa esfera de 

proteção”. 

Apesar de, como já pontuado, a intimidade representar um direito muito amplo que 

admite uma concepção subjetiva, pode-se reparti-lo em algumas nuances. As mais relevantes a 

serem citadas são: o direito ao segredo e o direito ao sigilo. No entanto, apesar da criação dessas 

divisões, é importante salientar que, com um rol tão amplo de proteção à intimidade, é notório 

que é possível protegê-la se utilizando de diferentes termos. Dessa forma o privado pode ser 

íntimo, o íntimo pode ser secreto, o secreto pode ser privado. É preciso respeitar a concepção 

pessoal de cada termo por aquele que profere o discurso. Dessa maneira, nem sempre o íntimo 

será secreto ou o assunto sigiloso será privado. 

Contudo, apesar de toda a estrutura constitucional construída para sua tutela, o 

direito à intimidade não conseguiu prever os avanços tecnológicos que aconteceram nas décadas 

posteriores, de modo que muitas garantias tiveram sua eficácia muito reduzida pela falta de 

previsão e precedentes para lidar com essa realidade completamente nova que emergiu. 

Ressalta-se que, o direito à intimidade está em constante mutação no tempo e no 

espaço. Por esse motivo e por envolver temas de que dimanam aspectos pessoais e culturais, 

deve ser concebido de forma aberta dinâmica e flexível, de modo a acompanhar essa constante 

evolução (SAMPAIO, 1998, p. 262-263). 

O artigo 154-A, como será abordado de forma mais detalhada posteriormente, foi 

inserido ao Código Penal pela Lei n. 12.737/2012 como forma de proteger a privacidade, isso 

à vista de que não havia nenhuma legislação tutelando penalmente este bem jurídico no mundo 

virtual. 

Com as mudanças tecnológicas nas últimas duas décadas e marcada pela velocidade 

e agilidade das informações, a internet fez com que o usuário das redes online estivesse sujeito 

a ter seus dados privados, ou até mesmo informações indesejadas ou inverídicas divulgadas. 

Gonçalves (2003, p. 138) pontua que o ciberespaço como principal vetor da 

internet, tem como características marcantes a invisibilidade, intangibilidade e a 

intercomunicabilidade. O processamento de informações pelo computador deu origem aos 

movimentos legislativos e judiciais que realizam a proteção acerca dos direitos sobre a 

informação e a regulação do acesso e seu uso. A internet fica estigmatizada como o espaço 

comunicacional sem mediador, estruturado segunda uma “relação todos-todos”. 

A maior dificuldade desse cenário é separar as esferas públicas e privadas de cada 

cidadão daquilo que deve ou não estar disponível, e ao alcance de todos no meio virtual. Ao 
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tratar do direito à privacidade online, que pode-se definir como o cuidado das informações  que 

ocorre no meio virtual ou eletrônico, Schreiber (2013, p. 134-135) aduz que: “a evolução do 

direito à privacidade seria mais recente que a de alguns outros direitos da personalidade – como 

a honra, por exemplo” [...] “em sua formulação inicial, o direito à privacidade identificava-se 

com a proteção à vida íntima, familiar, pessoal de cada ser humano. Tratava-se, em essência, 

de um direito à intimidade”. 

Assim, percebe-se que pela falta de especificidade, pode-se encontrar a tutela da 

privacidade com uma série de outros termos na legislação infraconstitucional. Essa falta de 

delimitação certeira do conceito é essencial para que possamos realizar uma proteção efetiva da 

conduta. 

Viana (2007, p. 84 ) conceitua o direito à privacidade no mundo virtual como uma 

tríade: a) direito de não ser monitorado; b) direito de não ser registrado; c) direito de não ser 

reconhecido. Segundo o autor, o conceito deixa a desejar por não apresentar uma limitação 

razoável quanto ao indivíduo exercer o controle total sobre suas informações e dados pessoais. 

Como dados pessoais entende-se o dado relacionado a um indivíduo identificado 

ou identificável, independentemente do suporte em que se encontre registrado (escrita, imagem, 

som ou vídeo). É válido ressaltar também que, apesar de não ser foco do presente trabalho, 

outro direito que fica muito prejudicado em decorrência da falta de controle dos dados no espaço 

cibernético é o direito ao esquecimento, isso levanto em conta que, uma vez que uma 

informação é compartilhada na internet, não há como garantir que um dia ela vai ser 

complemente tirada de circulação, podendo esta voltar a repercutir anos depois, impedindo que 

a exposição da informação privada seja esquecida e fazendo com que o indivíduo passe um 

número indefinido de vezes por todo o sofrimento da exposição. 

Garantia prevista, na perspectiva interna ou externa sobre os direitos da 

personalidade, o artigo 154-A ganhou um novo delineamento e postura, devido ao ápice da 

revolução informacional. A proteção à privacidade encontra respaldo no sistema de proteção da 

dignidade da pessoa humana e representa o ápice da tutela da vida íntima do indivíduo que deve 

ser preservada e não rompida pela atuação do Estado e dos demais agentes da sociedade, salvo 

algumas exceções. 
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2.4 DA IMPORTÂNCIA DE PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE NOS MEIOS DIGITAIS 

 
 

O direito à privacidade sempre esteve fortemente ligado às tecnologias, uma vez 

que sempre tiveram um alto poder de propagação de informações. Na última década do século 

XX, o surgimento da internet agravou muito o quadro da coletivização de dados. A internet 

simplesmente virou um lugar onde ações digitais acontecem paralelamente com a vida o tempo 

todo e, corre-se o risco de perda completa do controle de acesso às informações publicadas. 

Diante do poder da internet de propiciar mudanças nos contornos sociais, Mesquita 

Silva (2012, p. 34), em dissertação de mestrado denominada Ação internacional no combate ao 

cibercrime e sua influência no ordenamento jurídico brasileiro opina que as modificações na 

legislação são urgentes principalmente em decorrência da alta e incontrolável exposição e da 

difícil contenção da reputação e apresentação individual. Neste ambiente, o acesso à internet 

emerge junto com o direito, com múltipla relação com a sociedade brasileira, na medida em que 

surgem alguns desafios de ordem jurídicos nacional, consequências do seu rápido avanço e da 

sua modernização no uso de ferramentas. Por isso, é imprescindível que se tenha uma legislação 

capaz de acompanhar esses desencadeamentos na sociedade. 

Ianni (2001, p. 153–182) compara a evolução da internet com um processo 

simultaneamente civilizatório, na medida em que permite o rompimento, a subordinação, a 

mutilação e a recriação de novas formas sociais de vida e trabalho, compreendendo e 

influenciando em modos de ser, de agir, sentir e imaginar. Como desdobramento da 

globalização incentivada pelo desenvolvimento da internet, a maior desvantagem existe para 

países em desenvolvimento, uma vez que a maior parte da riqueza mundial é administrada por 

países ricos, e apenas ¼ (um quarto) dos investimentos internacionais são destinadas às nações 

em desenvolvimento, fato que faz com que exista um aumento significativo das pessoas que 

vivem em extrema pobreza. 

Assim, destaca-se a importância a ser dada à regulação das condutas nesse novo 

meio digital que, mais do que abalar os direitos à intimidade de um cidadão, pode suprimir um 

país menos desenvolvido tecnologicamente, prejudicando sua economia e desvalorizando sua 

cultura interna, se não devidamente regulamentado. 
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2.5 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA COMO PARÂMETRO DO 

ORDENAMENTO JURÍDICO 

 
 

A Constituição e, consequentemente a dignidade da pessoa humana é o referencial 

mais idôneo para que a teoria do bem jurídico venha a cumprir uma função crítica e limitadora 

do ius puniendi estatal. Sendo a dignidade humana o fundamento máximo do modelo de Estado 

de Direito, parece não haver dúvida de que a sanção penal só deve incidir quando houve uma 

concreta lesão ou perigo concreto para o bem jurídico protegido pela norma. 

O Estado tem uma série de ferramentas para realizar o controle social dos  cidadãos 

para a manutenção da ordem e a sobrevivência da organização social. Isso porque uma conduta 

transgressora implanta o temor, a insegurança, o receio e a perda da confiança na administração 

estatal. 

Apesar de o Estado ser a única instituição autorizada a utilizar a força para manter 

a estabilidade social, outras instituições como a família, a religião e a moral também contribuem 

para essa função. Chama-se o poder de controle exercido por estas de controle social informal. 

Para exercer o controle social formal o Estado criou instituições, estratégias e 

sanções sociais para o tornar capaz de cumprir tal função. Para que este planejamento seja 

eficaz, utilizou-se de uma série de regras para sua execução. 

No centro do controle social formal, mas, dotado de uma série de críticas, como a 

sua seletividade e ineficiência, o direito penal segue sendo essencial à manutenção da sociedade. 

Nenhum outro instrumento conseguiria apaziguar a aflição instalada na sociedade quando sua 

liberdade torna-se restringida pelo medo e pela insegurança. 

Na atualidade, toda sociedade tem uma estrutura de poder, político e econômico, 

com uma organização pré desenhada a ser traçada e respeitada. Esse delineamento, na prática, 

é o que se chama de ordenamento jurídico. Entretanto, a importância do sistema penal depende 

de sua aceitação perante a sociedade. Neste aspecto, adotou-se como ponto de referência o 

princípio da dignidade da pessoa humana para delimitar as possibilidades de punição, quanto 

para identificar quando há a necessidade de criminalização de uma determinada conduta. 

A dignidade humana, valor ético-jurídico de sentido amplo, atribui um norte a todo 

o ordenamento ao conceber um modelo para o desdobramento de uma classe de direitos 

fundamentais submetidos a uma interpretação geográfica e de tempo do que é digno. Após, o 

regime militar autoritário, o Brasil, no ano de 1988, assim como a maioria das Constituições 
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latino americanas, adotou a Dignidade da Pessoa Humana como princípio norteador de todo 

seu ordenamento, conforme artigo 1º, inciso III. 

Wolfgang Sarlet (2002, p. 68) comenta a decisão da adoção do princípio pela 

Constituição brasileira: 
“Consagrando expressamente, no título dos princípios fundamentais, a dignidade da 

pessoa humana como um dos fundamentos do nosso Estado democrático (e social) de 

Direito (art. 1º, inc. III, da CF), o nosso Constituinte de 1988 – a exemplo do que 

ocorreu, entre outros países, na Alemanha -, além de ter tomado uma decisão 

fundamental a respeito do sentido, da finalidade e da justificação do exercício do poder 

estatal e do próprio Estado, reconheceu categoricamente que é o Estado que existe em 

função da pessoa, e não o contrário, já que o ser humano constitui a finalidade precípua, 

e não meio da atividade estatal.” 

 

A partir da Dignidade da Pessoa Humana implementa-se direitos fundamentais a serviço 

desta, onde se estabelecem valores, de forma mais específica, que serviram para que se 

realizasse a proteção de todos bens relevantes para o Estado cumprir todos os objetivos 

elencados pela Constituição Federal em seu art. 3º, inciso IV. 

Além de todos os princípios implícitos e explícitos da Constituição Federal, por conta 

de sua grande abstração, o Direito Penal estipulou princípios próprios seus, que, também se 

valem de respaldo constitucional, mas são mais específicos para se realizar a tarefa de 

repreender condutas que lesam a dignidade. 

De extrema importância, também derivado do princípio máximo constitucional, é o 

garantismo penal. Sabe-se que a principal sanção, em contrapartida às infrações penais, é a 

privativa de liberdade. De modo que, ao punir um indivíduo que cometeu uma infração penal, 

é necessário que se viole direitos fundamentais deste. 

Sabendo que a privação à liberdade não viola somente o direito de ir e vir do agente 

infrator, como também de todos os demais direitos que são impedidos de serem exercidos por 

conta desta restrição, é imprescindível que a intervenção do Estado nesses casos seja 

extremamente controlada e com muitas regras, de forma que só ocorra nos casos mais graves. 

É importante ressaltar que o Direito Penal não pode ser utilizado como uma resolução 

para problemas sociais, estes devem ser solucionados através de ações políticas, administrativas 

e econômicas. 

No mais, é essencial fazer um breve comentário acerca do papel interpretativo das 

normas em face do judiciário. Atualmente, o papel dos magistrados na aplicação da lei é de 

suma importância diante da coexistência de tantas legislações versando sobre uma mesma 
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matéria, de modo que é necessário que se pondere valores a fim de se chegar àquela decisão 

que mais condiz com a finalidade da norma. 

Contudo, a expectativa que se carrega do juiz contemporâneo é que não apenas 

aplique a norma de forma devota, mas sim que faça depositando em sua aplicação todo senso 

garantista, observando sempre os direitos humanos e equilibrando todos os valores trazidos pela 

Constituição Federal para chegar a aplicação que melhor cumpre a finalidade do direito. 

 
2.6 DOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DOS BENS JURÍDICOS 

SELECIONADOS 

 
 

O ordenamento jurídico no Estado Democrático de Direito, além de ser 

caracterizado por normas com uma face formal e material a serem respeitadas, possuem 

princípios. Tais princípios podem ser implícitos ou explícitos do texto constitucional e são um 

norte para a aplicação de todo o ordenamento jurídico. 

O Direito Penal, assim como todos os demais ramos do direito obedece aos 

princípios constitucionais. No entanto, tem princípios próprios, derivados da Constituição 

Federal, que limitam a sua atividade incriminadora. Eles não têm caráter de regra, uma vez que 

são genéricos e abstratos, não obstante são conhecidos como vigas mestras que modelam o 

Estado Democrático de Direito e o protegem. 

Sobre a distinção entre normas e princípios Dworkin (2007, p. 42) ensina que, 

enquanto as regras possuem dimensão e peso, fato que fica evidente quando ocorre a colisão 

destas, os princípios que têm um peso maior, sobrepõe-se uns aos outros. 

Segundo Bandeira de Mello (2002, p. 807-808): 
 

“Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema verdadeiro alicerce 

dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o 

espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente 

por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica 

e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção 

das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico 

positivo.” 

 
Assim, levando em conta a atividade de criminalização, sob a perspectiva da 

proteção das liberdades individuais, a Carta Magna nos traz princípios que devem orientar o 

ordenamento infraconstitucional e suas respectivas missões. 
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Como uma forma de organizar tais princípios se dividiu estes em princípios do direito 

penal constitucional, (implícitos e explícitos) e princípios constitucionais influentes em matéria 

penal, sendo esta segunda classe considerada como orientações ao legislador 

infraconstitucional, não só penal, como civil, tributário e de todas as demais áreas do direito. 

Os princípios exclusivamente penais são aqueles que refletem diretamente na 

formação do ilícito penal, limitando a atividade incriminadora do Estado. Sua compreensão é 

essencial para a atividade jurisdicional compatível com o Estado Democrático de Direito. 

Para a compreensão da seleção dos bens jurídicos penais existem dois princípios 

penais que precisam ser abordados neste trabalho: o princípio da intervenção mínima e o 

princípio da ofensividade. 

O princípio da intervenção mínima defende que o direito penal deve limitar-se a 

proteger os pressupostos indispensáveis para a manutenção da vida em sociedade, selecionando 

apenas os valores imprescindíveis para o adequado desenvolvimento da personalidade, ficou 

convencionado que estes chamar-se-iam de bens jurídicos. 

Assim, assumido o caráter extremamente abusivo do direito penal, uma conduta só 

pode ser processada e punida através deste se nenhuma das demais áreas do direito forem 

suficientes a realizar a punição. Nesse sentido “o direito penal não outorga proteção à totalidade 

de bens jurídicos. Ele constitui um sistema descontínuo, protegendo apenas aqueles mais 

fundamentais, e somente em face de violação intolerável” (Bianchini, 2007, p. 53). 

À vista disso, entende-se que o mecanismo penal não confere proteção total e 

homogênea a todos os bens jurídicos, e sim uma proteção parcial e fragmentada. Essa 

subsidiariedade do direito penal é essencial para evitar a imposição desnecessária de pena, uma 

vez que está é extremamente indelével a vida do cidadão. 

O segundo princípio essencial para a seleção do bem jurídico a ser tutelado é o 

princípio da ofensividade. A ofensividade garante que o direito penal observe sempre a lesão 

concreta a um bem jurídico, ou seja, que ao penalizar uma conduta é imprescindível que esta 

esteja dotada de Dignidade Penal, com a proteção de extrema importância. 

Levando consigo a máxima “nulla necessitas sine iniuria, nullum crimem sine 

iniuria” a ofensividade traz que o Direito Penal serve exclusivamente á proteção de bens 

jurídicos, de modo que apenas com a lesão ou exposição a perigo concreto de um bem jurídico 

deve se proibir a conduta mediante a cominação de uma pena. 

Esse princípio tem basicamente duas funções, quais sejam: o caráter objetivista e o 

caráter subjetivista. O objetivista consiste em limitar a atuação do legislador no exercício de 
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sua atividade típica, não sendo possível criminalizar condutas onde não há a efetiva lesão ou 

perigo concreto de ofensa a um bem jurídico. O caráter subjetivista, por sua vez, tem como 

intuito proteger a índole preventiva ou da periculosidade do direito penal. 

O princípio da ofensividade representa a eleição de um modelo punitivo 

marcadamente “objetivista”, fundado em “dois pilares reciprocamente implicados- a proteção 

de bens jurídicos e a correspondente e necessária ofensividade” (Gomes, 2007, p. 12) 

O princípio define que o magistrado, através do poder dogmático-interpretativo que 

lhe é atribuído, análise na concretude do caso se a conduta em foco ofende bem jurídico 

tutelado. Nesse mesmo sentido, exige que, quando um bem jurídico tutelado pelo Código Penal 

não se enquadrar de forma exata no tipo, o juiz deve usar de sua sensibilidade para não deixa 

tal bem penal da vítima desamparado. 

 
2.7 DAS TEORIAS DO BEM JURÍDICO CONSTITUCIONAL 

 

 
O direito penal, sob a ótica do Estado Democrático de Direito, utiliza-se de uma 

postura de cunho material como norte de sua elaboração legislativa. Em outras palavras, a 

Constituição de 1988 adotou uma vertente extremamente garantista, onde uma restrição de 

liberdade ou patrimonial, ou seja, garantias fundamentais do cidadão, só seria justificável frente 

a um benefício maior, leia-se a segurança e o bem estar da coletividade. 

Dessa forma, verifica-se que o bem jurídico deve ser identificado pelo legislador 

nas condutas humanas para, apenas depois de se reconhecer a sua dignidade penal e a ausência 

de tutela pelo Direito Penal, ser protegido através da lei. O termo dignidade penal deriva do 

conceito de Dignidade da Pessoa Humana, princípio Corolário de todo o ordenamento que já 

foi abordado no presente trabalho. 

A respeito da seleção de bens jurídicos a serem tutelados pela norma penal, explica 

Feldens (2005, p. 50): 

 
“A atividade de identificação (reconhecimento) social dos bens (valores ou interesses) 

a serem juridicamente protegidos é lógica e temporalmente anterior a sua recepção 

normativa. Afinal, antes de serem bens ou valores recolhidos pelo Direito (bens 

jurídicos), eles se fazem constituídos como tais na consciência social, extraídos que 

são dos costumes vigentes em uma determinada sociedade e, por consequência, de 

suas necessidades” 
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Contudo, o instrumento que se faz adequado para apontar os valores fundamentais 

e indispensáveis para assegurar a manutenção da vida em sociedade e concretizar o conceito de 

bem jurídico são as teorias constitucionais do Direito Penal. Ou seja, a Constituição é que 

servirá de paradigma para a eleição dos bens jurídicos a serem tutelados. 

Segundo os ensinamentos de Bianchini (2007, p 43): 

 
 

“O bem jurídico protegido pelo direito penal deve ter, ao menos, indiretamente, 

respaldo constitucional, sob pena de não possuir dignidade. É inconcebível que o 

direito penal outorgue proteção a bens que não são amparados constitucionalmente, 

ou que colidam com os valores albergados pela Carta, já que é nela que são inscritos 

os valores da sociedade que a produz.” 

 

Assim, a Constituição dita os valores fundamentais ao Estado Democrático de 

Direito e o legislador ordinário elabora normas específicas a fim de efetuar a proteção destes, 

servindo como um limite para definir aquilo que pode ser criminalizado. 

Estabelecida a regra de que o bem jurídico penal é aquele que limita a 

criminalização de condutas no Direito Penal surgiu um questionamento sobre como esse limite 

deveria ser interpretado. O limite seria negativo, devendo se incriminar toda a conduta que não 

afronte a Constituição Federal direta ou indiretamente ou o limite seria positivo, no sentido de 

que a proteção deveria ser exclusiva aos bens jurídicos citados como merecedores da tutela? 

Assim surgiram as duas vertentes interpretativas desse limite que buscam responder 

tal questão, quais sejam: teoria da constituição como um limite negativo para o direito penal e 

a teoria constituição como um limite positivo para o direito penal. 

A primeira corrente teórica prega que a Constituição Federal apresenta Lei 

Fundamental como um limite negativo, ou seja, há uma negação ao legislador de elaborar leis 

contrárias aos bens jurídicos incompatíveis com a Constituição. Em outras palavras, considerar- 

se-á legítima a proteção de direitos que não se opunham aos bens e valores que possuem 

proteção constitucional. 

Nessa teoria o legislador estaria dotado de mais discricionariedade no que toca a 

seleção da matéria que viria a ser objeto de tutela penal legítima a criminalização de qualquer 

conduta, seja ela ativa ou passiva, quando sua elaboração não represente ofensa direta ao texto 

constitucional. 

Sobre a impossibilidade de elencar bens penais não citados pela Constituição 

brasileira, o professor Batista (2002, p. 95-96) dispõe: 
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“O bem jurídico põe-se como sinal da lesividade (exterioridade e alteridade) do crime 

que o nega, revelando e demarcando a ofensa, de um lado, contribui para a limitação 

legal da intervenção penal, e de outro legitima. Por isso mesmo, como parece ter 

percebido Von Liszt, o bem jurídico se situa na fronteira entre a política criminal e o 

direito penal. Não há um catálogo de bens jurídicos imutáveis a espera do legislador, 

mas há relações sociais mais complexas que o legislador se interessa em preservar e 

reproduzir.” 

 

Explicando de forma mais detalhada, a Constituição, na presente teoria, 

representaria um parâmetro de legitimação de Lei Penal, sem se esquivar da proteção única e 

exclusiva de bens nela contidos. Para esta, mesmo bens não mencionados de forma direta 

poderiam vir a ser criminalizados. À vista disso, é exigida como condição, a ausência de 

antagonismo entre o bem protegido e a ordem constitucional (Bianchini, 2007, p. 44). 

Sintetizando tal entendimento, pode-se afirmar em poucas palavras que para a teoria 

constitucional do limite negativo a dignidade penal do bem não é indispensável, basta que a 

criminalização deste não afronte os valores constitucionais. Portanto, vale ressaltar que não é 

possível transformar um delito puro e simples em um direito constitucionalmente consagrado 

através desta. 

Muitos doutrinadores colocam a possibilidade de proteger novos bens jurídicos, 

ainda que não contemplados expressamente pela Constituição Federal como uma grande 

vantagem, uma vez que tornaria o ordenamento jurídico muito mais flexível a receber novos 

bens que eventualmente fossem identificados, não lesando de maneira alguma a ordem 

constitucional, isso levando em conta que os “novos bens jurídicos” não poderiam se opor aos 

bens jurídicos preexistentes. 

Os seguidores de tal teoria, que pregam a desnecessidade de que o bem jurídico 

encontrasse expressa ou implícita referência constitucional acreditam que tais teorias são 

vantajosas à vista que estas admitem que se considere a tutela de bens penais que ainda não 

estão expressos na Constituição. Estas teorias buscam acolher as rápidas transformações sociais 

que, face ao ineditismo, não foram contempladas na Constituição, evitando-se que se estabeleça 

um déficit na relação do direito penal com a realidade e sua mutabilidade (Bianchini, 2007, p. 

45). 

Ainda se valendo dos ensinamentos de Bianchini, (2007, p. 44): 

 
 

“A Constituição seria utilizada como parâmetro de legitimação da lei penal, porém, sem 

exaurir-se na proteção única e exclusiva dos bens nele albergados. Nessa perspectiva, 

outros, mesmo que não mencionados diretamente pela Constituição, poderiam ser 

criminalizados. Para tanto, exige-se, como condição, a inexistência de antagonismo 

entre o bem protegido e a ordem constitucional.” 
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Em contrapartida a tal fato, a teoria da Constituição como mero limite negativo ao 

legislador recebe muitas críticas pelo fato de não se diferenciar dos demais ramos do direito, à 

vista que estes também não podem contrariar as normas constitucionais, sob pena de 

inconstitucionalidade. 

Em oposição a teoria com mero limite negativo, tem-se a teoria com mero limite 

positivo. Segundo tal teoria o Direito Penal só poderia ser utilizado contra condutas que 

violassem bens jurídicos efetivamente protegidos pela Constituição Federal. 

Assim, não é suficiente que a descrição do tipo penal não afronte a Carta Magna, é 

preciso que a tutela penal recaia sobre valores de relevância constitucional. 

Como toda a pena criminal levará a uma restrição de liberdade ou de patrimônio, a 

teoria com mero limite positivo busca assegurar que direitos fundamentais não sejam violados, 

de modo que a lesão deve necessariamente se opor a um bem de extremamente socialmente 

relevante para existir uma justificativa a restrição de liberdade ou a apropriação de bens do 

indivíduo. 

Dessarte, seguindo essa vertente, deve-se esclarecer que a tarefa do legislador não 

seria outra senão incorporar no ordenamento jurídico brasileiro os valores mais importantes 

para sociedade 

O conceito de bem jurídico deve ser inserido na Constituição “operando-se uma 

espécie de normatização de diretivas político-criminais” (Prado, 2010. p. 43-44). Podem ser 

agrupadas em teorias de caráter geral e de fundamento constitucional estrito. Dessa forma, a 

divergência entre elas é tão somente quanto à maneira de vinculação a Norma Constitucional. 

A doutrinadora Conceição Paschoal (2003, p. 65-66), que é uma grande defensora 

da vertente da teoria como um mero limite positivo do direito penal argumenta: “se se pretende 

realizar um Direito Penal mínimo, o mesmo rigor com que é tratado o princípio da legalidade, 

com relação à legislação penal propriamente dita, deve ser dispensado ao texto constitucional”. 

A autora prossegue: 

 
“os princípios da mínima intervenção, da subsidiariedade, da fragmentariedade e da 

lesividade, deve-se apontar ser mais coerente a concepção segundo a qual a 

Constituição exerce uma limitação positiva sobre o Direito Penal, devendo-se, ainda 

mais restritivamente, limitar a tutela penal àqueles bens de natureza fundamental, já 

que pelo menos formalmente, tudo pode ser alçado ao nível constitucional.”. 
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Como se pode perceber, a maior desvantagem de encarar os bens a serem tutelados 

pré-estabelecidos é justamente a impossibilidade de impedir que novos bens sejam 

compreendidos após a entrada em vigor do texto constitucional. 

É importante salientar que a proteção jurídico penal requer relevância 

constitucional, que é diferente de previsão constitucional expressa, ou seja, a proteção de um 

bem penal pode perfeitamente derivar de consagração implícita pela Carta Maior ou de uma 

relação de pressuposição necessário. 

Analisando ambas teorias, percebe-se que a teoria do mero limite positivo a 

constituição é muito mais restritiva, isso à medida que esta impõe uma relação muito mais 

estreita entre os valores constitucionais e os bens jurídicos dotados de dignidade penal. 

Pode-se arriscar dizer que levando em conta a intenção garantista do Estado 

Democrático de Direito a teoria do mero limite positivo da constituição é muito mais apta a 

realizar a interpretação da seleção de bens. É válido ressaltar que a teoria da constituição como 

um limite negativo ao bem jurídico deixa uma indefinição, ainda que implícita, que poderia 

prejudicar toda o caráter “constitutivo” do Estado em si. Ou seja, não se pode deixar a norma 

máxima que é alicerce de todo o ordenamento jurídico e de toda a organização funcional do 

Estado à mercê de decisões posteriores a sua confecção. 

Contudo, conclui-se que a internet se apresentou na última década como um grande 

perigo à privacidade. A possibilidade de divulgar uma informação em poucos segundos para 

um número imensurável de pessoas fez com que o titular da informação divulgada perdesse o 

total controle desta. 

Como a privacidade é um valor muito estimado pela ordem Constitucional, que 

inclusive integra princípio corolário da Dignidade da Pessoa Humana que, como já exposto 

nesta monografia, é a essência da nossa ordem constitucional, logo que o legislador percebeu a 

irreparável violação que estava acontecendo em face deste no meio virtual, começou a elaborar 

normas a fim de realizar a punição de tal conduta. 

Dessa necessidade surgiu, entre outras leis regulando o meio virtual, a Lei Carolina 

Dieckmann, da qual derivou dispositivo 154-A que foi agregado ao Código Penal e hoje, apesar 

de ainda ser um tanto quanto problemático, auxilia na tutela da intimidade e da vida privada do 

internauta e segue sendo foco de muitas discussões à vista que com a crescente virtualização 

das tarefas cotidianas, cada dia mais, a sociedade carece de normas capazes de regular esse 

novo meio digital. 
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3 A CONCEPÇÃO DE PRIVACIDADE PELO ART. 154-A DO CÓDIGO PENAL 

 
 

O presente capítulo objetiva trazer à discussão o histórico do arsenal legislativo 

elaborado a fim de compreender as mudanças ocorridas no conceito de proteção à privacidade 

conferida pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

Após esse momento, o art. 154-A do Código Penal será examinado a fim de se 

abordar a redação do tipo, sua tipicidade, aspectos objetivos e subjetivos do tipo penal, tipo- 

base e derivados, tão bem quanto os problemas que circundam o dispositivo. 

Ademais, será avaliada como a conduta do art. 154-A vem sendo interpretada pelos 

Tribunais de Justiça na aplicação do dispositivo ao caso concreto. No mais, serão avaliadas as 

críticas estabelecidas ao tipo advindas da doutrina em face das peculiaridades e técnica 

legislativa na sua redação. 

 
 

3.1 O HISTÓRICO DE PROTEÇÃO LEGISLATIVA À PRIVACIDADE 

 

 
O Brasil, visando resguardar a intimidade, tão bem quanto uma série de outros 

direitos relativos a personalidade, incorporou um conjunto de tratados internacionais, como por 

exemplo a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), o Pacto das Nações Unidas 

sobre Direitos Civis e Políticos (1966) e a Convenção Americana dos Direitos do Homem, 

assinada em San José da Costa Rica (1969). 

A primeira legislação a constar tal direito foi a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (ASSEMBLÉIAGERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948), qual versa sobre o direito 

à intimidade e à vida privada em seu artigo 12º, ips licteris: 

 
“Art. 12 - Ninguém será objeto de ingerências arbitrárias em sua vida privada, sua 

família, seu domicílio ou sua correspondência, nem de ataques a sua honra ou a sua 

reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou ataques." 

 

Posteriormente, no ano de 1966 (ASSEMBLÉIA-GERAL DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1966), o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos aborda os direitos, também 

relativos ao tema em seu artigo 17º, que versa: 
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“Art. 17 – Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou legais em sua vida 

privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas 

ilegais à sua honra e reputação. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas 

ingerências ou ofensas.” 

 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (ORGANIZAÇÃO DOS 

ESTADOS AMERICANOS, 1969), no ano de 1969, também dedicou um artigo para tutela do 

direito à privacidade em seu corpo textual: 

 
“Art. 11 – Proteção da honra e da dignidade. §1º - Toda pessoa tem direito ao respeito 

de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. §2º - Ninguém pode ser objeto de 

ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu 

domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.” 

 

Ao analisar os seguintes dispositivos, percebe-se que a Convenção Americana sobre 

os Direitos Humanos foi o pacto internacional que tratou o tema com maior amplitude e 

sensibilidade e, portanto, até hoje é o artigo considerado referência para as legislações que 

vieram posteriormente para aprimorar a proteção de tal direito. 

Além das citadas convenções das quais o Brasil participa, é válido citar outras duas 

igualmente importantes, no entanto, que não foram assinadas por este, quais sejam: a 

Convenção Europeia dos Direitos Humanos (1950) e a Conferência Nórdica sobre Direito à 

Intimidade (1967). 

No mais, somadas as proteções internacionais a tais direitos, o Brasil também 

realiza a proteção da vida e da intimidade, como já anteriormente citado neste trabalho, através 

de seu artigo 5º, inciso X: 

 
“Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 

à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: X- são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” 

 

No que toca a legislação infraconstitucional, ecoando o art. 5º da Constituição 

Federal, tem-se a proteção conferida pelo art. 21 do Código Civil, esta também traz proteção ao 

presente tema: 

 
“Art. 21º: “A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do 

interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato 

contrário a esta norma” 
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No texto constitucional podemos encontrar proteção da inviolabilidade de domicílio 

no seu art. 5º, inciso XI: 

 
“Art. 5°(...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 

sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para 

prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.” 

 
Na sequência, encontramos a proteção ao sigilo das comunicações: 

 
 

“Art. 5º(...) XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 

judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal 

ou instrução processual penal.” 

 

Um dos problemas com relação ao direito à privacidade é a vida privada do 

indivíduo que está sendo acusado do cometimento de um crime. Para a proteção destes casos o 

Código Processual Penal preza pelo sigilo das informações deste, para que provas provenientes 

de meios que violem normas constitucionais ou infraconstitucionais não sejam consideradas. 

Este é fundamental para a proteção da vida privada. 

É válido citar que em 18 de novembro de 2011 tivemos a publicação da Lei 12.527, 

que, em seu art. 31, §1º, inciso I, estabelece um prazo de 100 anos para a restrição das 

informações pessoais. O artigo adverte que, antes de decorrer este prazo, as informações só 

podem ser divulgadas com o consentimento expresso da pessoa a quem se refere a informação, 

delegando ao poder público o dever de zelar por estas: 

 
“Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e 

com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às 

liberdades e garantias individuais. § 1º As informações pessoais, a que se refere este 

artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: I - terão seu acesso restrito, 

independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a 

contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a 

que elas se referirem; e II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros 

diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. § 

2º Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será 

responsabilizado por seu uso indevido.” 

 

 
Com o avanço das tecnologias essa legislação ficou desajustada a nova realidade. 

Isso porque a internet proporciona ao sujeito uma sensação de anonimato e a impressão de que 

aqueles que estão agindo por trás de seus aparelhos eletrônicos são de impossível identificação. 
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Nesse contexto o direito de estar só, assim como o privilégio da autoconsciência são 

frequentemente violados, valendo-se de diversas artimanhas informáticas. (VANCIM, 2011, 

p.40) 

Assim, tendo consciência dos perigos que a internet impõe à direitos 

personalíssimos e garantias fundamentais do cidadão, em decorrência das constantes inovações 

e mudanças, a legislação criada vem sendo amplamente debatida para garantir que esses 

regulamentos sejam eficazes para combater os problemas decorrentes dessas novas situações 

que vem causando cada dia mais vítimas. 

A norma 12.965, que foi convertida em lei em 23 de abril de 2014, também conhecida 

como Marco Civil da Internet, faz menção a vida privada logo em suas disposições gerais, onde 

elege ao seu art. 3º o dever de tutelar a privacidade e os dados pessoais. 

Além do mais, a Lei trouxe o entendimento de que o direito à internet é um direito difuso 

e universal e também definiu conceitos básicos a respeito da internet, como diferenciar “registro 

e conexão” e “endereço de IP”, tais definições foram essenciais para facilitar o entendimento 

do Poder Judiciário das demandas que envolviam tais termos técnicos. 

Foi a partir dessa Lei que se tornou possível responsabilizar civilmente o provedor de 

conexão de internet em relação dos danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro. 

Outra adequação da Lei foi permitir que se dispense formalismos processuais para 

conteúdo de teor pornográfico ou que contenham nudez, quando estes forem denunciados por 

notificação de participante ou de seu representante legal. Por fim, vale citar a possibilidade de 

utilizar provas obtidas através de prints, downloads, logs e similares. 

Outra lei importantíssima que, para realizar a tutela da privacidade, inseriu o dispositivo 

154-A, qual a presente monografia tem a finalidade de analisar, do Código Penal é a Lei 

Carolina Dieckmann. Tal Lei traz um total de 4 (quatro artigos), dos quais somente 2 (dois) são 

inseridos no Código Penal (art. 154-A e 154-B), ambos objetivando a proteção da privacidade 

e da intimidade na rede virtual. 

 
3.2 A RELEVÂNCIA DO ART. 154-A PARA A TUTELA DA PRIVACIDADE E SUA 

ABORDAGEM PELA JURISPRUDÊNCIA E PELA DOUTRINA 

 
O art. 154-A foi inserido ao Código Penal, por intermédio da Lei Carolina Dieckmann 

(Lei nº 12.737/12), a fim de resguardar a privacidade (intimidade e vida privada) ou a liberdade 

individual no meio cibernético (artigo 5º, inciso X da CF). O tipo penal está inserido no capítulo 
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que regula os crimes conta a liberdade individual (artigos 146 – 154, CP), em sua Seção IV – 

Dos Crimes contra a inviolabilidade dos Segredos (artigos 153 a 154 -B do CP). Dessa forma, 

o crime foi tipificado através da seguinte redação: 

 
“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”. 

 

Analisando o dispositivo, percebe-se que protege a confidência dos arquivos em 

aparelhos informáticos, tão bem quanto a integridade dos dados e sua disponibilidade. É um 

crime que realiza uma tutela individual, ou seja, envolvendo interesses das pessoas (físicas e 

jurídicas), não sendo um crime que visa a proteção à rede mundial de computadores e seu 

regular funcionamento. 

Sobre a ocupação dos polos da ação no crime do art. 154-A do Código Penal, 

qualquer pessoa pode ocupar o polo ativo do crime. Isso tendo em vista que, apesar de ser um 

crime onde muito se fala em hackers ou crackers, com a evolução das tecnologias, qualquer 

pessoa de entendimento básico de tecnologias é capaz de cometer uma invasão à dispositivo 

eletrônico. 

O dispositivo tem como papel a proteção de dados, informações e arquivos 

armazenados em dispositivos informáticos das potenciais vítimas desse tipo de crime. Seu 

intuito é assegurar a inviolabilidade da intimidade e da vida privada delas. 

No polo passivo, por sua vez, também pode-se encontrar qualquer sujeito comum. 

Isso porque qualquer pessoa é passível de sofrer dano moral ou material decorrente da ilícita 

obtenção, adulteração ou destruição de dados ou informações devido à invasão ou violação de 

seu sistema informático, mediante vulneração de mecanismo de segurança. Da mesma forma 

que qualquer pessoa é passível de sofrer a instalação indevida de vulnerabilidades em seu 

sistema para o fim de obtenção de vantagens ilícitas. 

Pode-se perceber que através dele é possível combater quatro condutas com este: a) a 

invasão com o fim de obter dados ou informações; b) a invasão com a finalidade de adulterar 

os dados ou informações; c) invasão com o fim de destruir dados ou informação (é importante 

salientar que todas a três condutas precisam da ausência de autorização do titular do dispositivo) 

e; por fim, d) invadir ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. 
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Como pode se observar, para que se configure o delito é imprescindível que tenha 

ocorrido uma invasão ou ao menos um tentativa de invasão de um ou mais dispositivos 

informáticos alheios, através de uma violação indevida de mecanismo de segurança, sem 

autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo (SYDOW, 2015, apud TORRES 

JUNIOR, 2015, p. 12) 

O objetivo do agente ativo deve ser, conforme a ação do crime, obter (cópia ou acesso 

a informações), adulterar (modificar arquivo original ou modificar informação de algum 

arquivo informático), adulterar (modificar arquivo original ou modificar algum arquivo 

informático) ou destruir (violar a integridade de um arquivo de forma irreparável). 

Para a configuração do delito do art. 154-A com a finalidade de instalar vulnerabilidade 

para obter vantagem ilícita é indispensável que o sujeito ativo tenha invadido ou tentado invadir 

dispositivo informático alheio e por meio de uma violação indevida de um mecanismo de 

segurança tenha realizado um ato comissivo de instalar vulnerabilidade informática com a 

finalidade de obter vantagem ilícita. É válido ressaltar que nessa segunda conduta a autorização 

expressa ou tácita é irrelevante. 

O tipo visa coibir duas condutas, quais sejam “obter, adulterar ou destruir dados ou 

informações” sem a exigência de que se pretenda com isso obter vantagem ilícita ou “instalar 

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita”. Nota-se que apenas uma das condutas requer a 

obtenção da vantagem ilícita na outra é irrelevante o motivo pelo qual o agente realiza a invasão. 

Cabette (2013, p. 2) ensina: 

 
 

“O tipo subjetivo do ilícito é informado somente pelo dolo. Não há previsão de figura 

culposa. O dolo é específico, pois exige a lei que a violação se dê com o especial fim 

de “obter, adulterar ou destruir dados ou informações” ou “instalar vulnerabilidades 

para obter vantagem ilícita”. Note-se que há duas especificidades independentes para o 

dolo do agente: primeiro o fim especial de “obter, adulterar ou destruir dados ou 

informações”, sem a exigência de que se pretenda com isso obter vantagem ilícita. Ou 

seja, nessa parte o tipo penal não requer do agente outra vontade senão aquela de 

vulnerar o sistema e suas informações ou dados, podendo agir inclusive por mera 

curiosidade ou bisbilhotice.” 

 

O §1º do art. 154-A do Código Penal também impõe a mesma pena para o partícipe do 

crime, condenando também quem produz, oferece, distribui, vende ou difundi algum 

dispositivo ou programa de computador com o designo de permitir a prática da conduta do tipo. 

O Professor Nucci (2015, np/online) ensina que no delito sob exame há elementos subjetivos 

específicos do tipo nos seguintes termos: 
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“(…) no tocante à invasão de dispositivo informático: fim de obter, adulterar ou destruir 

dados ou informações. No tocante à instalação de vulnerabilidade: fim de obter 

vantagem ilícita. Na figura do § 1º (produz, oferece, distribui, vende ou difunde…) é o 

intuito de permitir a prática da conduta prevista no caput.” 

 

O § 2º determina que deve ocorrer um aumento de pena de um sexto à um terço caso 

essa invasão resulte em prejuízo econômico. Já o parágrafo seguinte versa que: 

 
“§ 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 constitui crime mais grave.” 

 

Esse parágrafo deixa muito clara a intenção do legislador de proteger à intimidade e a 

vida privada previstas no art. 5°, inciso XII da Constituição Federal. O mesmo artigo prevê em 

seu §4º um aumento de pena para casos previstos no §3º, ou seja 2/3 (dois terços) se os dados 

forem divulgados. 

Por fim, o último parágrafo impõe uma pena mais severa ao artigo quando ele é aplicado 

em face de autoridades públicas elencadas no tipo: 

 

“154-A: (...) §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.” 

 

 

A proteção da intimidade no meio cibernético é muito polêmica, uma vez que não 

se tem um limite exato das fronteiras de tal direito. 

Para o direito brasileiro, o presente tipo legal é muito relevante devido à proteção 

da privacidade da pessoa em um ambiente onde a divulgação de dados e a perda do controle 

sobre quem tem acesso a eles é extremamente célere e danosa. A existência do dispositivo por 

si só já representa uma importante coibição à conduta, uma vez que, depois de praticada, pela 

celeridade da prospecção no meio online, dificilmente será possível retirar a informação sigilosa 

ou privada de circulação. 

É importante pontuar que o presente crime guarda uma série de imperfeições e 

entraves que devem ser superados. Trata-se de uma questão relativamente nova e que precisa 



46 
 

 
 

ser debatida para que a finalidade do direito, qual seja, tutelar bens jurídicos penais no intuito 

de manter a ordem e bem estar social, seja cumprida efetivamente. 

Esse crime se dá sempre que houver a violação de um dispositivo eletrônico alheio 

capaz de prospectar dados de terceiros de forma não autorizada, objetivando a obtenção, 

destruição ou adulteração de dados ou ainda a instauração de dados maliciosos para a obtenção 

de senhas, informações bancárias e ou/pessoais. No mais, trata-se de crime formal, onde a 

tentativa é admitida. 

Cabette (2013, p. 3) salienta a necessidade da justa causa ou autorização ser 

conferida do início ao fim da conduta do agente e este deve se ater aos seus estritos limites 

razoáveis. 

 
“Por exemplo, se um técnico de informática tem a autorização para violar as chaves de 

acesso a um sistema de alguém para fins de conserto e o faz, mas depois coleta fotos 

particulares ali armazenadas, corrompe dolosamente informações ou dados 

extrapolando os limites de seu trabalho sem autorização do titular, passa a cometer 

infração penal. É importante ressaltar que, como não existe figura culposa, o erro muito 

comum em que o técnico em informática, ao realizar um reparo, formata o computador 

e acaba destruindo conteúdos importantes para a pessoa sem dolo, mas por negligência 

ou imperícia, não constitui crime. Pode haver, contudo, infração civil passível de 

indenização por danos morais e/ou materiais”. 

 

Contudo, apesar de todo o esforço do Poder Legislativo para confeccionar normas 

capazes de proteger a intimidade do indivíduo no meio virtual, pode-se perceber que estas ainda 

estão dotadas de uma série de problemas que impedem a efetiva proteção dos bens jurídicos 

tutelados. 

Os problemas que constam na Lei do Marco Civil da Internet repercutiram na elaboração 

do dispositivo 154-A do Código Penal, o qual deixou de abranger muitas condutas violadoras. 

Isso porque, segundo Sydow (2015), quando o legislador utiliza o termo “dispositivo 

informático” no texto do art. 154-A, a norma deixa de abranger uma série de serviços que são 

puramente online, pela ausência de uma sede, suporte ou dispositivo físico (softwares), isso 

porque são bens imateriais ou aparelhos eletrônicos que tenham o acesso à internet como uma 

função secundária e não tem dados protegidos pelo sigilo em si. (apud TORRES JUNIOR, 2015, 

p. 12) 

Outro óbice da lei é o fato de esta não oferecer um rol taxativo de aparelhos para 

enquadrarem-se na expressão “dispositivo informático”, permitindo que essa interpretação seja 

muito genérica. Para saldar essa lacuna, atualmente o direito penal encara como dispositivo 



47 
 

 

informático todos aqueles que funcionam mediante computação em nuvem e como mecanismo 

de segurança, todo o mecanismo que possua uma senha, um anti-vírus ou outro meio mais 

moderno de segurança. (Ramos Júnior, 2013, p. 115). 

Pode-se verificar no dispositivo em foco o fato de o legislador exigir que, para o invasor 

ser enquadrado na conduta, este deve estar objetivando afetar dados e informações específicas. 

Esse fato exclui a tipificação de invasões de dispositivos informáticos que não tenham uma 

finalidade específica. 

Com essa brecha, pode-se dizer que não poder-se-ia enquadrar ao crime uma leitura de 

arquivos de log para saber a senha de acesso a uma pasta, desde que ele não possua uma das 

finalidades taxadas no caput do art. 154-A ou uma mera invasão sem propósito. Foram 

vinculadas pelo legislador como crime de invasão de dispositivos informáticos apenas condutas 

dolosas de se obter dados ou vantagem. 

Sydow (2015) nos rememora que há também a questão da necessidade de obter 

vantagem ilícita ao realizar a invasão do dispositivo. Em prol desse fim específico o legislador 

impõe ao agente a “instalação de vulnerabilidades” para o enquadramento do tipo. Dessa forma, 

nos casos onde o invasor consegue acessar um dispositivo eletrônico alheio apenas explorando 

uma falha em sua segurança não se configuraria a violação do art. 154-A. (apud TORRES 

JUNIOR, 2015, p. 12) 

Outro fato também ignorado pelo tipo é aquele onde o dispositivo eletrônico é 

compartilhado por vários usuários, cada um com suas respectivas pastas protegidas e acesso 

diferenciado ao sistema operacional através de contrassenha, não se atentando assim a 

existência de aparelhos utilizados por sujeitos que não sejam os seus titulares. 

O §4º, do mesmo artigo, traz um aumento de pena para os casos do §3º quando existe 

comercialização, transmissão a terceiro ou divulgação de dados e informações obtidos, o grande 

problema do artigo é que ele pune apenas àquele que invade dispositivo tecnológico alheio, sem 

autorização do dono deste, e obtêm informações que serão repassadas para um terceiro. No 

entanto, a conduta do terceiro que divulga os dados obtidos pelo invasor é entendida como 

atípica ao crime de invasão de dispositivo informático. 

Por fim, o ponto mais controvertido do dispositivo: a necessidade do rompimento de 

dispositivo de segurança. Se nos voltarmos ao caput do tipo perceberemos que as elementares 

do tipo são: a) a invasão do sistema informativo; b) mediante violação; c) com o fim de obter, 

adquirir ou destruir os dados ou informações. 



48 
 

 
 

Além de todas as discussões que pontuamos acima, precisamos falar sobre a elementar 

da necessidade de violação de dispositivo de segurança. Essa questão é muito polêmica uma 

vez que é muito recorrente no cotidiano contemporâneo, isso à vista que os dispositivos 

eletrônicos evoluíram muito de modo que não é incomum um cidadão esquecer uma rede social 

“logada” no celular de um amigo, de deixar seu laptop aberto em seu ambiente de trabalho ou 

até mesmo de optar por deixar seu smartphone ou computador sem senha por considerar mais 

prático. 

É a partir dai que surgem as discussões acerca da aplicação do tipo penal e da sua 

efetividade. Sobre o presente assunto o doutrinador Rogério Greco (p. 601-602) aduz: 

 
“Não é incomum que pessoas evitem colocar senhas de acesso, por exemplo, em seus 

computadores permitindo, assim, que qualquer pessoa que a eles tenha acesso, possa 

conhecer seu conteúdo. No entanto, mesmo sem a existência de senha de acesso, a 

ninguém é dado invadir o computador alheio, a não ser que ocorra a permissão 

expressa ou tácita de seu proprietário. No entanto, para fins de configuração típica, 

tendo em vista a exigência contida no tipo penal em análise, somente haverá a infração 

penal se houver, por parte do agente invasor, uma violação indevida do mecanismo de 

segurança.” 

 

O doutrinador Roberto Cezar Bittencourt (2020, np/online) tem a seguinte opinião 

acerca da existência da elementar de necessidade de violação de dispositivo: 

 
“A nosso juízo, teria sido mais correto, e suficiente, se a elementar normativa tivesse 

se limitado a locução “mediante violação indevida”, por que, assim, abrangeria 

qualquer violação não autorizada dos computadores, ou, como diz o texto legal, a 

violação de todo e qualquer “dispositivo informático”, independentemente de haver ou 

não dispositivo de segurança, independentemente de ter sido violado ou não eventual 

mecanismo de segurança etc. A rigor, muito computadores, telefones, e Ipads não 

dispõem de mecanismos de segurança, e, outras vezes, embora disponham, não se 

encontram ligados. Tanto numa quanto noutra hipótese, referidos instrumentos ou 

“dispositivos informáticos” não estarão protegidos por este dispositivo penal. E, 

enfim, “dispositivo de segurança” desligado não oferece nenhuma segurança e 

tampouco pode ser violado indevidamente”. 

 

Cabette (2013, p. 3), crítica o tipo penal em razão do mesmo aspecto: 

 
 

“não é qualquer dispositivo informático invadido que conta com a proteção legal. Para 

que haja o crime é necessário que o dispositivo conte com “mecanismo de segurança” 

(v.g. antivírus, “firewall”, senhas etc.). Assim sendo, o dispositivo informático 

despido de mecanismo de segurança não pode ser objeto material das condutas 

incriminadas, já que o crime exige que haja “violação indevida de mecanismo de 

segurança”. Dessa maneira, a invasão ou instalação de vulnerabilidades em sistemas 

desprotegidos é fato atípico. [...] Sinceramente não se compreende essa desproteção 

legislativa exatamente aos mais desprotegidos. É como se o legislador considerasse 

não haver violação de domicílio se alguém invadisse uma casa que estive com as portas 

abertas e ali permanecesse sem a autorização do morador e mesmo 
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=contra a sua vontade expressa! Não parece justo nem racional presumir que quem não 

instala proteções em seu computador está permitindo tacitamente uma invasão, assim 

como deixar a porta ou o portão de casa abertos ou destrancados não significa de modo 

algum que se pretenda permitir a entrada de qualquer pessoa em sua moradia. A forma 

vinculada disposta no tipo penal (“mediante violação indevida de mecanismo de 

segurança”) poderia muito bem não ter sido utilizada pelo legislador que somente 

deveria chamar a atenção para a invasão ou instalação desautorizadas e/ou sem justa 

causa. Isso seria feito simplesmente com a locução “mediante violação indevida” sem 

necessidade de menção a mecanismos de segurança.” 

 

Com base na doutrina colhida é possível observar que o dispositivo é muito criticado 

pela sua redação, qual deixa de compreender uma série de condutas por uma exigência que não 

é fundamental para a violação do bem jurídico penal que a norma objetiva proteger. 

É válido ressaltar que o dispositivo 154-A do Código Penal, na maioria dos casos 

envolvendo a invocação do dispositivo é quando ocorre a divulgação de conteúdo pornográfico 

ou envolvendo nudez como uma forma de vingança pelo fim de um relacionamento. Nesses 

casos, pela relação de intimidade anterior entre a pessoa que teve informação íntima divulgada 

e aquele que divulgou esta, é muito comum que o ex parceiro tenha recursos para acessar tais 

documentos sem se valer da quebra de nenhum dispositivo de segurança. 

A Ementa do julgado penal a seguir revela como o dispositivo é aplicado, em um caso 

de uma situação similar a narrada acima: 

 
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

AUTORIA (MAIOR RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA) E 

MATERIALIDADE (LAUDO PERICIAL) COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 

VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. INVASÃO 

DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO (ART. 154-A, do CP). VIOLAÇÃO INDEVIDA 

DE MECANISMO DE SEGURANÇA NÃO COMPROVADA. 

CONSTRANGIMENTO DE MENOR (ART. 232, ECA). AUSENTES AS 

CONDICIONANTES ESPECIAIS COMPLEMENTARES (AUTORIDADE, 

GUARDA OU VIGILÂNCIA). DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

MÍNIMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 3. 

Mantém-se a absolvição do réu pelo crime previsto no art. 154-A do CP quando não 

comprovada a burla do dispositivo de segurança do aparelho celular da vítima, com a 

finalidade de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, sem a sua autorização 

expressa ou tácita. 
(TJ-DF 20160610006356 DF 0000622-36.2016.8.07.0006, Relator: J.J. 

COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/03/2019. Pág.: 86/95) 

 
Assim, analisando o acórdão publicado, desde a vigência do artigo, pode-se perceber 

como a jurisprudência exige a quebra de mecanismo de segurança. A prova mais comum para 
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a comprovação de materialidade, ou seja, se de fato houve a violação, é o exame pericial no 

dispositivo eletrônico que teve sua senha violada. 

Percebe-se que no caso em tela, mesmo que não exista a possibilidade de comprovar via 

exame pericial que houve a violação de dispositivo de segurança, a intimidade da vítima ficou 

lesada, de modo que o dispositivo, mesmo tendo a função de zelar por esta, a deixou sem 

proteção. 

Percebe-se que o acórdão em tela se ocupa apenas em debater aspectos probatórios do 

tipo, qual seja a existência ou não de mecanismo de segurança protegendo o dispositivo 

tecnológico. 

Compreende-se que a aplicação do dispositivo legal, apesar de respeitar a literalidade 

do tipo, não cumpre a finalidade material do direito penal, ou seja, não tutela o bem jurídico 

por trás da norma. 

Atualmente, a legislação brasileira carece de respaldo aos crimes de pornografia de 

vingança, sendo o art. 154-A do Código Penal aquele que mais tem potencial para proteger a 

intimidade das vítimas que são expostas por essa conduta. Dessa forma, ampliar o alcance do 

dispositivo removendo a exigência de “violação indevida de dispositivo de segurança” seria de 

muita válida para a aplicação de crime nessa situação, isso à vista da já citada situação da relação 

de proximidade entre vítima e agressor. 

É válido ressaltar que no momento que a conduta foi tipificada os smartphones ainda 

não eram uma realidade, assim como o número de indivíduos conectados à internet não era tão 

alto, a expansão das mídias sociais ainda não tinha alcançado a proporção e importância que 

conhecemos hoje, além dos demais avanços tecnológicos em geral. Dessa forma, é 

compreensível que esta não tenha previsto essa facilidade tão grande de perda de controle sobre 

dados e informações que cada pessoa carrega consigo em seus eletrônicos, ao se conectar com 

uma infinidade de redes de wi-fi diferentes ou até ao esquecer seu celular, ou confiar seus 

segredos a uma pessoa que pode vir a agir de má-fé. 

Sobre a conduta de pornografia de vingança, é interessante comentar que existe um 

Projeto de Lei de nº 5555/13 que visa alterar o art. 7º da Lei nº 11.340/2006, popularmente 

conhecida como Lei Maria da Penha, a fim de a intimidade da mulher no meio digital encontrar 

respaldo na legal. A modificação se daria no inciso VI e consistiria na seguinte: 

“Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: [...] 

VI – a violação da sua intimidade, entendida como a divulgação por meio da Internet, 

ou em qualquer outro meio de propagação da informação, sem o seu expresso 

consentimento, de imagens, informações, dados pessoais, vídeos, áudios, montagens 
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ou fotocomposições da mulher, obtidos no âmbito de relações domésticas, de 

coabitação ou de hospitalidade.” 

 

Ainda sobre as melhorias na proteção do direito à privacidade trazidas pelo projeto de 

lei citado acima: 

 
“Art. 22 (...) §5º Na hipótese de aplicação do inciso VI do artigo 7º desta Lei, o juiz 

ordenará ao provedor de serviço de e-mail, perfil de rede social, de hospedagem de site, 

de hospedagem 19 de blog, de telefonia móvel ou qualquer outro prestador do serviço 

de propagação de informação, que remova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

conteúdo que viola a intimidade da mulher.” 

 

Mesmo com a impunidade gerada diante algumas condutas onde não ocorre a 

violação de dispositivo de segurança, não há a possibilidade de fazer uma interpretação 

extensiva do dispositivo, isso em decorrência do princípio da legalidade ou da anterioridade da 

lei penal, de forma que a insuficiência ou a ausência de uma norma penal sempre vai limitar a 

função punitiva estatal. 

O princípio da legalidade está previsto no art. 5.º, XXXIX, da Constituição Federal 

e narra que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. 

Este princípio constitucional, corresponde ao art. 1º do Código Penal, de quase idêntica redação, 

contém dois princípios distintos: o da reserva legal e o da anterioridade. 

Apesar de todos os problemas que a legislação penal vem encontrando para se 

atualizar frente as rápidas mudanças tecnológicas que acabam trazendo consigo novas condutas 

que ofendem bens jurídicos penais tutelados e merecem proteção legislativa, o Supremo 

Tribunal Federal firmou entendimento negando a pretensão de se preencher, por analogia, uma 

lacuna da lei penal. Segundo o Informativo 453/2006, o Supremo Tribunal Federal posicionou- 

se no seguinte sentido, divulgado no sítio do STF: 

 
Em conclusão de julgamento, o Tribunal, por maioria, rejeitou denúncia apresentada 

contra Deputado Federal, em razão de ter despendido quantia em dinheiro na tentativa 

de obter, por intermédio de cola eletrônica, a aprovação de sua filha e amigos dela no 

vestibular de Universidade Federal, conduta essa tipificada pelo Ministério Público 

Federal como crime de estelionato (CP, art. 171), e posteriormente alterada para 

falsidade ideológica (CP, art. 299) — v. Informativos 306, 395 e 448. Entendeu-se que 

o fato narrado não constituiria crime ante a ausência das elementares objetivas do tipo, 

porquanto, na espécie, a fraude não estaria na veracidade do conteúdo do documento, 

mas sim na utilização de terceiros na formulação das respostas aos quesitos. Salientou-

se, ainda, que, apesar de seu grau de reprovação social, tal conduta não se enquadraria 

nos tipos penais em vigor, em face do princípio 
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da reserva legal e da proibição de aplicação da analogia in malam partem. 

(Informativo STF n. 453/2006).4 

 

O princípio da legalidade Mirabete (2005, p.115) explica que a “tipicidade é a 

correspondência exata, a adequação perfeita entre o fato natural concreto e a descrição contida 

na lei”, trata-se de um princípio legislativo que não admite analogia em mallan partem, ou seja, 

nos casos em que esta prejudica o réu. 

Dessa forma, mesmo que se a interpretação do tipo seja vista como inadequada pela 

doutrina, não é possível fazer uma interpretação extensiva da lei. Isso porque o princípio da 

legalidade proíbe estritamente o emprego de analogias para se criar crimes, fundamentá-los ou 

agravar penas. 

A anterioridade da lei penal é fundamental para não deixar o indivíduo à mercê do 

entendimento da lei pelo intérprete. A lei precisa ser taxativa. A violação de tal princípio 

consiste em característica dos regimes totalitários, tendo ocorrida na Alemanha nazista, na Itália 

fascista e na União Soviética, ou seja, é uma conduta completamente oposta ao Estado 

Democrático de Direito. 

É válido ressaltar que, além de a legalidade ser uma garantia individual 

constitucional do cidadão, ela impede que tanto o Poder Executivo quanto o Poder judiciário 

possam definir as condutas que devem ser punidas pelo direito penal. Não existe liberdade 

maior do que ter predefinido em um documento tudo aquilo que é punível e tudo aquilo que não 

é. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 “Vencidos os Ministros Carlos Britto, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio, que recebiam 

a denúncia. Inq 1145/PB, rel. orig. Min. Maurício Corrêa, rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, 19.12.2006. 

(Inq-1145)”.Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo453.htm>. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo453.htm
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4 O CONSENTIMENTO DO OFENDIDO COMO ELEMENTAR PARA A DEFINIÇÃO 

DO CRIME. 

 
 

O presente capítulo objetiva discutir o papel do consentimento do ofendido dentro 

do Direito Penal, tendo em vista seu conceito e importância para a proteção da pessoa humana 

em crimes que ofendem a intimidade e a privacidade. Na verdade, interpretar a norma penal a 

partir da correlação entre o consentimento do ofendido e a tutela da intimidade e da privacidade 

pela norma penal do artigo 154-A. 

Para desenvolver este capítulo, as posições doutrinárias relacionadas à exclusão de 

ilicitude ou de tipicidade produzida pelo consentimento do ofendido será considerada. A 

exigência do consentimento da vítima pela lei penal traduz a proteção da pessoa humana, pois 

é a garantia da intimidade e da privacidade como condição necessária de livre manifestação da 

personalidade, elemento fundamental da liberdade do ser humano. 

A Constituição garante a todos uma vida livre nos lugares da vida privada; e, a 

norma penal, mediante a sanção, dá força à essa garantia. A conduta proibida descrita no tipo 

legal do artigo 154-A abrange um direito em virtude do qual se reconhece ao indivíduo o âmbito 

material de proteção da sua intimidade pessoal. 

Ademais, valendo-se de toda a informação levantada nos capítulos anteriores, tal 

como no presente capítulo, será observada a relação entre a ausência do consentimento do 

sujeito passivo com a ofensa à intimidade e a privacidade enquanto valores constitucionais 

protegidos pela norma do artigo 154-A do Código Penal. 

 

 
4.1 DO CONSENTIMENTO NO DIREITO PENAL BRASILEIRO 

 

 
A palavra consentimento é derivada do termo em latim consentire e tem o sentido 

de concordar, livre e conscientemente, com os anseios de outra pessoa, vinculando-se à uma 

obrigação, ou a várias, e aceitando a lesão ou o perigo de lesão em face de um bem jurídico 

disponível, onde o único titular é o agente expressamente autorizado a dispor legalmente deste. 
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O consentimento do ofendido, nas palavras de Luca (2005, p. 745), consiste na “autorização 

manifesta, pelo portador de bens jurídicos, gerando efeitos no âmbito do Direito Penal”. 

O consentimento do ofendido apresenta uma nova dogmática, uma vez que propõe 

a análise da teoria do delito sob a perspectiva da atuação do ofendido, assumindo que o 

comportamento do autor e da vítima se inter-relacionam, por meio do seu agir 

intercomunicativo, para a prática delitiva. 

Assim, seria correto afirmar que o consentimento admite a autorresponsabilidade 

da vítima no que diz respeito a capacidade de autodeterminar-se segundo sua vontade, ou seja, 

o titular de direitos tem autonomia de escolher quais dos seus bens-jurídicos podem ser 

descartados ou lesados. Se os danos decorrerem da expressão da autonomia da vítima, esta deve 

se responsabilizar pelos eventuais danos ou prejuízos advindos da conduta do ofensor. 

A concordância com a violação de um bem penal poderia, desse modo, implicar a 

diminuição ou até a exclusão da responsabilidade penal do agente delitivo. Isso partindo da 

ideia de que o Estado não pode punir o agente com a mesma intensidade que puniria, caso a 

vítima concorde com a ação. A eficácia do consentimento gera a autorresponsabilidade da 

vítima e a responsabilidade amenizada, ou até a não responsabilidade penal do agente. 

Queiroz (2005, p. 286) nos traz que existe uma divisão didática das formas de 

consentimento: “segundo a doutrina (majoritária), o consentimento válido do ofendido ora 

funciona como causa de exclusão da tipicidade, ora como causa de exclusão de 

antijuridicidade”. 

Corroborando Queiroz, Greco coloca que (2007, p. 366) “o consentimento do 

ofendido, dentro da teoria do delito, pode ter dois enfoques com finalidades diferentes: afastar 

a tipicidade e excluir a antijuridicidade”. 

O consentimento-atipicidade seria, nas palavras de Starling (2014, p.18): “o 

exercício, pelo ofendido, da liberdade de disposição de bens juridicamente relevantes, liberdade 

esta que se encontra assegurada em determinados tipos penais”. Este garante a liberdade do 

indivíduo de dispor de seus bens, ficando este incumbido de excluir a tipicidade da conduta. 

Sobre o tema, Fragoso (2003, p. 192) explica: 
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“A causa de exclusão da tipicidade ocorre se o tipo penal exige o dissenso da vítima 

enquanto um dos requisitos objetivos formais necessários à completude da figura 

incriminadora, é claro que o válido consentimento do ofendido exclui a tipicidade. 

Exemplo: crimes de violação de domicílio — artigo 150 do Código Penal (se alguém 

permite ou tolera que terceiro ingresse em sua casa, ausente estará a tipicidade da 

conduta)” 

 

 
Como exemplo ao consentimento-atipicidade pode-se citar o delito de estupro (art. 

213 do Código Penal), nesse caso, se A concorda manter relações sexuais com B, não há o que 

se falar em estupro, isso porque no momento em que A consentiu com o ato, ele permitiu a 

ingerência de B em sua intimidade, fazendo com que o consentimento exclua a tipicidade da 

conduta. 

O consentimento-justificação, por seu turno, consiste na renúncia externada pelo 

ofendido, à proteção penal dos bens jurídicos fornecida pelo Estado, e se é aplicável somente 

nos tipos que apresentam o dissenso entre o ofensor e a vítima como seu elemento integrante. 

Um exemplo dessa modalidade de consentimento pode ser ilustrado mediante o 

artigo 121, caput, do Código Penal, que dispõe: “Matar alguém”. Se A mata B mediante seu 

consentimento, B pode ou não ser responsabilizado pela morte de A, tudo a depender de 

peculiaridades do caso analisado em concreto. Se o que levou B a matar A foi a comoção de B 

mediante o sofrimento de A, que estava acometido de uma moléstia grave e implorou a B que 

desse fim ao seu sofrimento tirando-lhe a vida, por exemplo, a situação poderia ser analisada 

pelo magistrado como um caso onde o consentimento poderia eximir o agente da 

responsabilidade penal. 

Sobre o assunto Bittencourt (2012, p. 368) ensina que a antijuridicidade consiste 

em uma “relação de antagonismos que se estabelece entre uma conduta humana voluntária e o 

ordenamento jurídico, de modo a causar lesão, ou a expor a perigo de lesão um bem jurídico 

tutelado”. 

No ensinamento de Fragoso (2003, p. 192): 

 
“A causa supralegal de exclusão da ilicitude ocorre quando o consentimento do 

ofendido, fora essas hipóteses em que o dissenso da vítima constitui requisito da figura 

típica, pode excluir a ilicitude, se praticado em situação justificante. Exemplo: aquele 

que realiza tatuagens no corpo de terceiros pratica conduta típica de lesões corporais 

(art. 129 do CP), muito embora lícita, se verificado o consentimento do ofendido; 

aquele que inutiliza coisa de terceiro, ainda que a pedido deste, pratica 
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conduta típica de dano (art. 163 do CP), muito embora lícita, se presente o 

consentimento da vítima.” 

 
 

Contudo, conclui-se que a tipicidade é excluída quando do consentimento há 

dissenso do titular do bem jurídico penalmente protegido, quando este constitui um elemento 

expresso no tipo penal. A antijuridicidade, por sua vez, pode ser excluída desde que o 

consentimento expresso tenha partido de uma vítima juridicamente capaz de dispor de bens 

jurídicos penais. (QUEIROZ, 2007, p. 286) 

É válido ressaltar que no ordenamento jurídico brasileiro o consentimento do 

ofendido consiste na única causa supralegal de exclusão de ilicitude. Além do mais, existem 

alguns requisitos a serem cumpridos como: a concordância do ofendido, o consentimento 

explícito, a capacidade para consentir, a disponibilidade do bem, o fato de este ser conferido antes 

ou durante da prática do ato, sem a revogação do consentimento, além do conhecimento do 

agente. Desse modo, a partir da presença de todos esses requisitos pode-se invocar o 

consentimento do ofendido como causa supralegal de justificação. (SANTOS, 2012, p.1) 

No mais, é válido lembrar que o excesso do consentimento, ou seja, se a conduta 

extrapolar os limites impostos pela vítima, o ato também será punível. 

Diante de inúmeras pesquisas já realizadas na jurisprudência dos tribunais 

superiores é notório que o consentimento do titular do bem jurídico é relevante aos crimes 

principalmente de furto, estupro, violação de domicílio, entre outros. No entanto, o 

entendimento tende a seguir sempre uma mesma linha, qual seja, nos casos onde o dissenso é 

elemento do tipo, o consentimento válido exclui a tipicidade e nos casos onde o dissenso não 

faz parte do tipo, o consentimento válido exclui a antijuridicidade. (SANTOS, 2012, p. 1) 

É válido salientar que a exclusão da antijuridicidade pelo critério do consentimento 

do ofendido não é uma matéria pacífica na doutrina e na jurisprudência. A exclusão da 

tipicidade, por sua vez, apesar de não estar expressa no ordenamento jurídico brasileiro, contém 

precedentes que pacificam o tema nos tribunais no sentido de sua possibilidade. 

As causas de justificação do consentimento encontram-se implícitas no artigo 23 do 

Código Penal e estas constituem doutrinariamente as causas supralegais de exclusão da 

antijuridicidade e da ilicitude. 
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Além do mais, para que o consentimento seja válido, é imprescindível que o agente 

seja imputável penalmente (art. 26, c.c. o art. 28, ambos do CP), uma vez que o consentimento 

está intrinsecamente ligado ao caráter criminoso da conduta executada pelo agente. Segundo as 

regras do Código Penal, pode-se verificar que a excludente, outorgado consentimento, será 

válida para os imputáveis, inválida para os inimputáveis e parcialmente válida para os semi- 

imputáveis. 

Além da imputabilidade penal, é indispensável que a vontade esteja despida de 

vícios, quais sejam: erro, coação e fraude (art. 20 e 21 do CP). 

Ainda sobre o consentimento do ofendido, encontramos o consentimento 

presumido, que consiste naquele que se pressupõe em um determinado contexto. Ele consiste 

no consentimento que poderia ter sido emitido validamente, mas não é, uma vez que o ofendido 

se encontra impossibilitado de outorga-lo. (PIERANGELI, 2013, p. 62) 

Existem três requisitos para que se considere o consentimento como presumido: a) 

ponderação de interesses do ofendido pelo ofensor; b) decisão que o ofendido teria tomado se 

soubesse de todas as circunstâncias e; c) risco permitido. Dessa forma, pode-se afirmar que o 

consentimento presumido está limitado aos casos envolvendo proteção a vida ou a integridade 

da pessoa, mormente quando faz intervenções cirúrgicas, demonstrando-se relevantes apenas 

quando a ação do ofensor somar um risco ao ofendido. 

 

 
4.2 O CONSENTIMENTO NOS CRIMES CONTRA A INTIMIDADE 

 

 
O princípio da Dignidade da Pessoa Humana constitui um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito, motivo pelo qual se encontra na Constituição de inúmeros 

Estados, incluindo-se a brasileira, em seu art. 1º, inciso III. Luca (2005, p. 745) ensina que “no 

fundamento da Dignidade da Pessoa Humana é onde encontra-se a expressão liberdade e 

autonomia individual que pode ser definida como a capacidade de autodeterminação da pessoa 

segundo a sua vontade”. 

Os bens passíveis de consentimento são aqueles derivados do fundamento 

constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, qual guarda uma série de corolários, chamados 

de direitos fundamentais que possuem o status jurídico de princípios. 
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Os chamados corolários do princípio da Dignidade da Humana, são todos os fatores 

que são considerados indispensáveis para que o sujeito tenha uma vida considerada digna como, 

por exemplo a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, além do valor 

fundamental que é foco desse trabalho: a privacidade. 

Sabe-se que, entre uma série de características que os direitos possuem direitos 

fundamentais, uma das principais é a subjetividade. Nas palavras de Leonardi (2012, p. 91): 

 
“os direitos subjetivos particulares, que consistem nas prerrogativas concedidas a uma 

pessoa pelo sistema jurídico e asseguradas pelos meios de direito, para fruir e dispor, 

como senhor, dos seus atributos essenciais da sua própria personalidade, de seus 

aspectos, emanações e prolongamentos, como fundamento natural da existência e 

liberdade, pela necessidade da preservação e resguardo da integridade física, psíquica 

e moral do ser humano, no seu desenvolvimento.” 

 
 

É válido ressaltar que essa característica da subjetividade é indispensável para a 

proteção da privacidade. Isso tendo em vista que se trata de um direito extremamente singular, 

amplo e que se pode se apresentar com outros termos linguísticos, como: vida privada, 

intimidade, honra, imagem, entre outras possibilidades. 

Essa abstração e amplitude de conceituação de tal direito permite que o sujeito 

enquadre o nível da ingerência em sua esfera privada que ofende a sua privacidade na lei e tenha 

este tutelado pelo direito penal, com a observância do direito da razoabilidade e 

proporcionalidade. 

Outra informação de extrema relevância é a questão das características dotadas 

pelos direitos fundamentais, ainda se utilizando das palavras de Leonardi (2012, p.92), tais 

direitos podem ser caracterizados como: 

 
“absolutos, irrenunciáveis, essenciais, não-pecuniários, intransmissíveis e 

imprescritíveis nas suas manifestações plúrimas, como atributos da própria 

personalidade; não só aquilo que a pessoa tem, mas naquilo que ela é, concebendo a 

pessoa humana na sua mais alta expressão, não meramente como ser racional.” 

 

 
 

Dessa forma, cabe lembrar que, apesar desse caráter de supremacia dos direitos da 

personalidade no ordenamento jurídico, esses podem sim sofrer relativização. Isso levando em 
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conta o patamar de princípios que esses direitos se enquadram. Sobre o tema, Alexy (2008, p. 

93) dispõe: 

 
 

“As colisões entre princípios devem ser solucionadas de forma completamente 

diversa. Se dois princípios colidem – o que ocorre por exemplo, quando algo é 

proibido de acordo com um princípio e, de acordo com outro permitido 

-, um dos princípios terá que ceder.” 

 
 

No mais, direito à intimidade e a privacidade decorrem do direito à liberdade. 

Montesquieu definia liberdade como a faculdade de se fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. 

Devido à ausência de legislação suficiente e sólida capaz de regulamentar, a internet 

transformou-se em um espaço de expressão máxima da liberdade, onde reina a livre 

manifestação de pensamento. No entanto, essa alta liberdade dos cidadãos, de expor suas ideias 

e compartilhar informações, não pode ser confundida com liberalidade. 

Nos meios digitais a discussão sobre a intimidade, vida privada e privacidade, no 

âmbito criminal, apresenta-se principalmente através de arquivos e dados pessoais que são 

publicitados contra a vontade do indivíduo. 

No meio eletrônico, graças ao mecanismo da internet, os prejuízos podem ser 

extremamente potencializados, pela rapidez de disseminação destes, tão bem quanto pelo fato 

de não haver a garantia do esquecimento. 

A Carta Magna, além de proteger a intimidade, realiza a presente tutela sob a 

observância da liberdade. Nesse caso, a pessoa que aprecia se expor, em um maior ou menor 

nível, tem a faculdade de dar prioridade a um direito em detrimento de outro, segundo suas 

necessidades pessoais. Isso porque a Constituição não impõe o peso dos direitos fundamentais 

ao cidadão, por exemplo, em momento a Constituição dispõe que a vida é de maior importância 

do que a dignidade, isso cabe a concepção individual de cada indivíduo. Uma prova de que a 

grande maioria dos direitos podem ser relativizados é a constitucionalidade do direito à 

eutanásia, que fornece o caso em que até o direito que é pressuposto de todos os demais (vida) 

pode ser suprimido em prol de outro. 

O consentimento está diretamente ligado com a ponderação de bens jurídicos uma 

vez que, para que a renúncia de um bem jurídico protegido penalmente seja compatível com o 
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Estado Democrático de Direito, essa precisa ser feita na intenção de resguardar outro bem 

jurídico de mesma posição hierárquica normativa. 

À vista disso, pode-se apresentar o consentimento do ofendido como sendo a 

autorização manifesta, por aquele que detém bens jurídicos de grande relevância, para que 

terceiro realize uma ingerência nestes. As consequências trazidas pela aquiescência com a lesão 

do bem são a autorresponsabilidade da vítima e a diminuição ou exclusão da responsabilidade 

do agente delitivo, podendo esta se dar mediante a exclusão da tipicidade ou da antijuridicidade 

penal. 

Somado a isso, vale acrescentar a informação de que a ingerência do consentido 

sempre irá acarretar a lesão de um bem jurídico relevante, no entanto, tal bem lesado nem 

sempre será objeto de tutela pelo direito penal. 

Além do mais, Luca (2005, p. 745) aduz que, embora o consentimento esteja 

implícito na Dignidade da Pessoa Humana e, consequentemente na capacidade de 

autodeterminação da pessoa segundo a sua vontade, ele não pressupõe a vontade em si, mas a 

sua exteriorização. 

Pode-se afirmar que nesses casos o autor se preocupa com a proteção dos bens 

jurídicos tutelados, isso em razão de o consentimento do ofendido representar uma causa 

supralegal de exclusão da tipicidade ou da antijuridicidade, à vista que consiste na renúncia de 

proteção legal de bens jurídicos disponíveis ou indisponíveis individuais. 

No consentimento-atipicidade, como já visto anteriormente, vai ocorrer apenas 

sobre os tipos penais que protegem a liberdade de disposição de bens pelo indivíduo, o 

consentimento mantém intacto o bem que é objeto da tutela penal (liberdade de disposição) 

provocando a lesão de outros bens juridicamente relevantes, tais como a propriedade, a 

integridade física, dentre outros. 

Desse modo, no delito de lesão corporal leve (art. 129, caput), que é um tipo que 

admite o consentimento-atipicidade por exemplo, se A pede para B que lhe defira um soco, não 

ocorrerá uma lesão ao bem juridicamente protegido, que é a liberdade de disposição, apenas 

ocorrerá a violação da integridade física em si. Perceba que o objeto do tipo não é a integridade 

física em si. 
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O consentimento-justificação, por sua vez, implica sempre em lesão a um bem 

jurídico tipicamente protegido, exceto nos crimes de perigo, onde a lesão pode ou não acontecer. 

Tomando o crime de homicídio como exemplo, podemos ver que, mesmo que o consentimento 

funcione como uma forma de justificação excluindo o injusto, há necessariamente a lesão do 

bem penal vida. 

Assim, é correto afirmar que “a eficácia do consentimento como fator de 

justificação depende sempre de uma ponderação prévia de bens, deveres ou, em geral, valores, 

pressupondo a relação entre a valoração subjetiva do consciente e a valoração objetiva da lei, 

através de sua ordem jurídica e da jurisprudência. Já o consentimento excludente da tipicidade 

pressupõe a proteção da liberdade individual pelo tipo penal. Neste caso, o consentimento 

válido afasta a lesão ao bem, afastando por consequência a tipicidade da ação”. (COSTA 

ANDRADE, 1991, p. 251-254) 

Dessa forma, resta como conclusão que o consentimento do ofendido representa 

uma causa supralegal de exclusão da tipicidade ou da antijuridicidade, que proporciona que seja 

realizada a proteção da liberdade individual do cidadão de viver priorizando as características 

que este considera como sendo próprias de uma vida digna. 

No caso especificamente do bem penal “privacidade”, o tipo penal permite que o 

cidadão flexibilize a ponderação dos bens fundamentais à liberdade e privacidade para que o 

indivíduo possa viver sua vida dispondo de sua imagem e vida privada como se sentir mais 

satisfeito e confortável, expressando sua individualidade e mantendo em sigilo os dados e 

informações que o causariam qualquer prejuízo emocional ou econômico caso fossem 

divulgados. 

 

 
4.3 A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 154-A 

 

 
O crime que protege a invasão de dispositivo informático é o disposto no art. 154- 

A do Código Penal, podendo este estar conectado ou não à rede de computadores, mediante 

violação indevida de mecanismo de segurança e com 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. A pena do crime, por ser de menor potencial 
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ofensivo, é de três meses a um ano e multa e a ação penal aplicável é a pública condicionada à 

representação. 

O bem jurídico tutelado pelo tipo é a privacidade ou, ainda, a liberdade individual, 

estando o objeto jurídico dimensionado como sendo “a intimidade e a vida privada”. O direito 

à privacidade é essencial para o pleno exercício da liberdade, uma vez que, para que esta se 

concretize, é essencial que o cidadão tenha o direito de manter alguns aspectos de sua vida em 

segredo. 

Como já foi visto, a intimidade e vida privada são bens passíveis de disposição, uma 

vez que são direitos fundamentais, que possuem estrutura de princípios, inerentes a 

personalidade, que podem entrar em conflito com outros direitos de mesmo patamar, cabendo 

ao indivíduo escolher qual é o que mais se enquadra na sua concepção de vida digna. 

No mais, o objeto material do tipo são os dispositivos informáticos, estejam eles 

ligados ou não à rede mundial de computadores. O verbo do tipo é “invadir”, que guarda o 

sentido de violar, acessar, ingressar, sem autorização expressa ou tácita do titular o dispositivo 

informático. 

Retomando as duas teorias constitucionais de interpretação da norma penal, 

discutidas no primeiro capítulo da presente monografia, há duas teorias principais que realizam 

o debate: a que enxerga a lei penal como um mero limite negativo, estabelecendo que só se 

pode oferecer proteção aos bens positivados na Constituição Federal e, em contrapartida a esta 

visão, tem-se aquela que a considera de mero limite positivo, a qual entende que a lei penal 

pode, tão bem quanto deve, proteger todos os bens que se relacionem com os bens jurídicos já 

previstos constitucionalmente, não os contrariando. 

Após muito debate doutrinário, nenhuma das teorias foi pacificada. No entanto, 

apesar de falta da unanimidade sobre qual a melhor teoria a se aplicar na interpretação do direito 

penal, uma coisa é certa: a constituição deve sempre ser o modelo interpretativo das normas 

penais e zelar pelos bens elencados em seu corpo. 

Devido aos diversos problemas advindos da má redação do dispositivo 154-A do 

Código Penal, expostas no segundo capítulo desse trabalho, ficou verificado que, em muitos 

casos, a proteção do bem jurídico está sendo prejudicada pela exigência do elemento: “mediante 

violação de mecanismo de segurança”. Isso porque é extremamente comum o caso em que há 
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uma invasão de um dispositivo eletrônico, ocorre uma lesão do bem jurídico privacidade e tal 

conduta não é tipificada, pois não é caracterizada a violação do mecanismo de segurança. 

É extremamente repudiável que exista uma norma penal que não cumpra, ou cumpra 

apenas parcialmente, com sua finalidade no ordenamento jurídico penal e é exatamente esse o 

motivo pelo qual a Constituição as interpreta, sempre apontando a finalidade da tutela de um 

bem jurídico penal relevante. 

Apesar de a jurisprudência brasileira seguir majoritariamente o entendimento de 

que a violação de mecanismo de segurança é imprescindível para a caraterização do crime do 

art. 154-A do Código Penal, utilizando-se de todo o conhecimento compilado nesse trabalho, 

pode-se afirmar que, levando-se em conta o instituto do consentimento, o elemento do tipo 

penal que determina a violação ou não do bem jurídico no tratado dispositivo penal é o 

consentimento do ofendido. 

A modalidade consentimento que se faz presente no dispositivo 154-A é o 

consentimento-tipicidade, que acarreta causa de excludente de tipicidade pela a presença 

expressa da requisição consentimento no tipo como um elemento da conduta criminosa. 

Pela lógica do consentimento-atipicidade, sempre que a vítima expressar que não 

consente com a divulgação de seu conteúdo íntimo a conduta deveria ser considerada típica. No 

entanto, encontra-se o entrave do princípio da legalidade, o qual aponta que é indispensável que 

todos os elementos normativos da conduta do agente delitivo estejam presentes. 

Dessarte, não resta outra conclusão senão que o dispositivo 154-A do Código Penal 

viola a constituição, isso à vista que ele não cumpre com plenitude a finalidade a que se propõe, 

deixando alguns casos em que ocorre a violação do bem jurídico sem respaldo legal. Além do 

mais, o dispositivo inviabiliza a aplicação do instituto do consentimento do ofendido, sendo um 

entrave para o livre exercício da liberdade de determinar ou não a ingerência de terceiro em sua 

privacidade. 

É notório que parte dos problemas contidos no art. 154-A do Código Penal são 

provenientes das mudanças tecnológicas que ocorreram nos últimos anos. A tecnologia avançou 

de forma muito célere. Na data da edição da Lei 12.737/2012 era inimaginável a inteligência 

que seria alcançada pelos smartphones, tão bem que deixaríamos de armazenar dados em papéis 

ou até em pendrives para fazer esse resguardo em um ambiente online. 
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Por fim, vale salientar a importância da adequada regulação do dispositivo pelos 

benefícios que este traria ao crime de pornografia de vingança, à vista que a discussão da 

regularidade do dispositivo decorreu principalmente pelo fato de tal delito estar 

impossibilitando a devida punição a violação da privacidade de muitas vítimas. 

A pornografia de vingança no Brasil, é tratada juridicamente como crime contra a 

honra, o que acaba muitas vezes trazendo como consequências, somente penas como 

indenizações ou substitutivas. É válido esclarecer que o tipo 154-A do Código Penal não é o 

tipo penal ideal ao crime de pornografia de vingança, à vista que esse só compreende os dados 

que foram adquiridos por meio de invasão do dispositivo, no entanto, grande parte das 

ocorrências envolvendo esse dispositivo têm essa intenção vingança de um conteúdo 

pornográfico ou de nudez que possa ferir a honra da vítima. 

É evidente que os crimes que ocorrem contra a honra no ambiente cibernético 

merecem mais discussões e resoluções urgentes. Muitos doutrinadores e juristas defendem que 

as punições cominadas deveriam ser mais gravosas para quem cometer crimes análogos via 

internet, isso à vista do poder de alcance da informação na rede, já que as imagens acabam 

sendo disseminadas sem qualquer limite, afetando gravemente a subjetividade da vítima. No 

entanto, defende-se também que além das penas convencionais, agreguem-se punições 

alternativas, como medidas socioeducativas que contenham um cunho pedagógico em 

alternativa de penas restritivas de liberdade, já que tais indivíduos, em geral, não são pessoas 

que representam perigo à sociedade e que precisem ter sua liberdade privada. (OLIVEIRA E 

PAULINO, 2017, p. 50) 

Contudo, após verificar a impossibilidade de se valer do instituto do consentimento 

da vítima para se fazer valer o direito de punição do agente delitivo que invade dispositivo 

eletrônico da vítima sem a violação de mecanismo de segurança, concluísse que é evidente que 

o caminho mais adequado que o legislador poderia ter adotado era ter tutelado toda e qualquer 

informação armazenada em um dispositivo informático contra o acesso indevido, 

independentemente de ter o aparelho mecanismo de segurança.  

Além do mais, se o legislador viesse a inserir uma expressa cláusula genérica 

possibilitaria tornar a norma sempre atual, considerando ou não os avanços tecnológicos que 

ainda surgirão e evitando-se discussões jurídicas quanto à, por exemplo, legalidade do emprego 

de ferramentas como cookies e sniffers, trazendo, finalmente, maior segurança quanto à efetiva 

tutela da intimidade na rede mundial de computadores.
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5 CONCLUSÃO 

 
 

No presente trabalho, pretendeu-se interpretar o art. 154-A do Código Penal, 

dispositivo pioneiro na tutela do direito à privacidade no espaço cibernético na esfera penal, por 

meio do consentimento do ofendido. 

Atualmente, um dos maiores entraves do poder judiciário é acompanhar as 

constantes mudanças ocorridas na sociedade, ao mesmo tempo que mantém uma ordem 

constitucional rígida submetida a um processo legislativo lento e burocrático, tendo como 

intuito impedir que as normas em desarmonia com a Carta Magna não sejam publicadas. 

Dessa forma, o primeiro capítulo dedicou-se a realizar uma análise de como se 

constituiu o cenário atual, compreendendo como os avanços tecnológicos repercutiram no 

direito penal. Além do mais, se demonstrou a lógica de criação de normas penais, explanando- 

se as teorias constitucionais que delimitam e moldam o direito penal na atualidade. Apesar de 

a doutrina não ser uníssona quanto qual a teoria constitucional correta a ser aplicada ao Código 

Penal – teoria da constituição como mero limite negativo ao legislador ou teoria da constituição 

como mero limite positivo ao legislador – esta concorda amplamente que a norma penal deve 

ser delimitada com a finalidade de proteger os bens jurídicos eleitos pela Constituição Federal, 

não podendo compreender nenhum outro valor que não esteja em consonância com a ordem 

constitucional. 

No segundo capítulo, adentrou-se no dispositivo 154-A do Código Penal onde 

debateu-se a proteção do bem jurídico privacidade, realizado pelo dispositivo no meio 

cibernético. Neste, ao serem levantados todos os problemas da redação do dispositivo, deu-se 

destaque a um, qual seja: a necessidade de violação de mecanismo de segurança para que a 

invasão de um dispositivo eletrônico seja punível. O foco foi direcionado ao mencionado 

detalhe pelo fato de este se opor a finalidade do direito penal, à vista que deixa o bem jurídico 

penal desprotegido em algumas situações em que o elemento da presença de mecanismo de 

segurança é inexistente, mas a violação da privacidade se consumou. 

Por fim, no último capítulo, ao trazer o conceito de consentimento do ofendido e 

adentrar detalhes da influência do instituto no direito penal, verifica-se a possibilidade de 

interpretar o art. 154-A do Código Penal, de forma compatível com a finalidade do direito penal, 
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dando primazia ao elemento do tipo “consentimento”, uma vez que a violação do bem jurídico 

está diretamente ligada ao assentimento da vítima, ou seja, a privacidade da vítima é violada no 

momento em que o agente delitivo toma conhecimento de fato que a parte passiva gostaria de 

manter em sigilo. 

Quando o consentimento se faz presente no tipo, este serve como uma excludente 

de tipicidade, uma vez que nesses casos o bem que está sujeito a violações é subjetivo. Dessa 

forma, verifica-se que, estando presente a sentença “sem autorização expressa ou tácita do titular 

do dispositivo” e sendo o bem jurídico penal tutelado a privacidade, o dispositivo estaria 

condicionado a ação da excludente de tipicidade. 

No entanto, acontece que, no caso do art. 154-A do Código Penal, apesar de 

presente a necessidade da autorização expressa da vítima para a invasão de sua privacidade, a 

excludente de tipicidade deveria ser interpretada para atribuir a condenação do acusado, ou seja, 

a analogia seria in malam partem, fato proibido pela legislação penal e constitucional. Além do 

mais, com base no princípio, também expresso constitucionalmente, da legalidade ou reserva 

legal, que traz que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal”, não há como ignorar parte do dispositivo, mesmo que seja para proteger um bem jurídico 

penal. Isso porque essa atitude comprometeria a segurança jurídica, a qual é fundamental para 

a perpetuação da confiança entregue pelos administrados ao Estado para que este exerça o 

monopólio da força, no intuito de garantir a possibilidade do convívio social pacífico. 

Contudo, concluísse que o artigo 154-A do Código Penal só pode alcançar sua 

máxima aplicabilidade e tornar-se um dispositivo atual e versátil, frente as céleres mudanças no 

contexto social em razão do avanço técnico, através de uma reforma no texto do tipo que 

excluísse o termo “mediante violação indevida de mecanismo de segurança”, não podendo ser 

excluída a tipicidade da conduta por conta do assentimento ou não do ofendido. 
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