A INVASÃO DO HACKER, NO DIREITO PENAL.
Por Rômulo Lins.
1. Não há crime sem lei anterior que o defina.
2. A conduta vedada deve ser exatamente prevista no tipo penal.
3. Se o fato não se amolda, com exatidão, ao tipo penal, não existirá tipicidade.
4. Para ser ilícito e punível, o encaixe da conduta ao tipo deve ser perfeito.
“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”.
Configura-se o crime, se
a) houver invasão a dispositivo informático ALHEIO.
b) por meio de violação indevida
c) a mecanismo de segurança,
d) para obter dados ou informações.
e) para adulterar dados ou informações,
f) para destruir dados ou informações.
g) com o fim de Instalar vulnerabilidades,
h) para obter vantagem ilícita.
O tipo requer ruptura de mecanismo de segurança, ALHEIO. A ausência de
dispositivo de segurança impede a configuração típica. Se não existe, não há
crime. Se existe e está aberto, não há violação, não há crime.
Se há dispositivo de segurança ativo, mas o agente é especial, Jornalista,
autorizado por norma emanada do Estado – art. 220 da Constituição - não há
crime. Trata-se de causa de justificação, exercício regular de direito, atipicidade
conglobante, exógena, oriunda de norma constitucional.
INVADIR, latim, invadere, apoderar-se. INSTALAR, latim, instalare, alojar.
OBTER, latim, obtinere, conseguir. ADULTERAR, latim, adulterare, falsificar.
DESTRUIR, latim, destruere, arruinar. ALHEIO, latim, alienus, de outrem.
VIOLAÇÃO, latim, violationis, ação de vulnerar.
Em síntese, para configuração do crime, é necessário que ocorra violação de
dispositivo de segurança alheio, não público. Que a vontade consciente do
agente se dirija a instalar vulnerabilidade, obter, adulterar ou destruir dados,
para lograr vantagem ilícita, elemento subjetivo que caracteriza dolo específico,
requisito subjetivo transcendental do tipo.
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Mimi Poupard Sinto dizer-lhe, amigo, mas perde seu latim, porque o Brasil ja
demonstrou que, prendendo Lula sem provas, nao segue mais a lei, mas os
interesses politicos que Fux (in whom they trust) e Dinheirol tao bem
demonstraram nas palestras secretas que venderam.

Minha cara Mimi Poupard. Não me passa pela cabeça influir para amenizar
"sombras crepusculares" da idade média, que nos cobrem. Apenas procuro
lembrar que o direito penal é tema para os justos. O que vemos - e com isso
não me conformo - são os 200 milhões de juristas, analfabetos, boiada
formadora da pequena burguesia utópica, que não sabem nada de tudo,
abordando o tema, com rangir de dentes. Aos homens de boa vontade, tento
levar um tiquinho do pouco que sei.
Vatsyani Ferrão Romulo Lins ��
�
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Vatsyani Ferrão Romulo Lins tá certíssimo, adoro esse tiquinho que você sabe
compartilhando seu conhecimento, eu mesma aprendo bastante como
relembro das minhas aulas na faculdade de Direito. �
Romulo Lins Vatsyani Ferrão Obrigado! Um cheiro!
Júlio de Lemos Por mais negra que seja a noite atual, NÃO PODEMOS ABRIR
MÃO DE NOSSOS ESCRÚPULOS E NOS NIVELAR AOS NOSSOS
INIMIGOS. Parabéns, Romulo Lins!!
Júlio de Lemos Roque Braz, Aécio Vasconcelos Alencar, Ana Mota, Ana
Lourdes Ribeiro, etc...
Parte inferior do formulário
Júlio de Lemos Em tempo: Zé Carlos Lucena e Marcelo Lucena.
Júlio de Lemos Genival Lima da Silva
Romulo Lins Gracinha Antunes - Mesmo se existisse o crime, que não é o
caso, face a atipicidade da conduta do hacker, não caberia a ela levar a notitia
criminis a autoridades. A ação penal, se cabível, seria privativa dos ofendidos,
segundo o artigo 154-B do Código Penal.
Gracinha Antunes É muito estranho que um pessoa que Iria ser vicepresidente do país, não tenha notificado o fato as autoridades ou „a polícia.
Mas, ter obedecido o pedido do criminoso, prontamente, sem nem saber quem
era? E se pode passar telefone de outra pessoa assim, sem consulta-la,
previamente? Give-me a break! Esses hackers conhecem tão bem, a tal de
Manuela, talvez até de encomendas anteriores, que procurou logo por ela para
intermediar o “negócio”!


Eli Leopoldo Eu também acho pra mudar este paiz tem que ser macho



Romulo Lins de Araújo Eli Leopoldo - coisa que Dilma não era.



Mimi Poupard Te amo, Romulo Lins, e bebo suas sabias palavras.

