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Prefácio ;
O Direito aplicado às novas tecnologias carece de um estudo
reflexivo sobre a sociedade de informação. Nesta obra, percebe-se o
aprofundamento de temas relacionados, sobretudo, com a internet
que acarretou em uma nova cultura denominada de cibercultura. Esta
ferramenta se popularizou e trouxe concepções diversas de âmbito
transnacional acerca da possibilidade de uma democracia digital.
A comunicação por meio da internet facilitou formas de agrupamentos ideológicos que se reúnem por meio das redes sociais. Este
fenômeno é de suma importância, pois, em alguns países, como no
Brasil, teve papel importante no cenário político, haja vista o pedido
de Impeachement da Presidente Dilma Roussef, a Primavera Árabe
na Tunísia e outros movimentos desta natureza ocorridos nos últimos
anos no mundo. A liberdade de expressão na rede mundial de computadores proporciona a formação de espaços públicos intangíveis
que se desdobram em movimentos políticos. Esta ferramenta de
comunicação mostra sua força como instrumento democrático em
que a informação se propaga em níveis de velocidade bem superiores
aos veículos comuns de notícias.
Neste contexto em que a liberdade de expressão é efetivada ao
máximo na internet, em contrapartida os delitos eclodem. Muitas
vezes, o cibercrime se consuma em decorrência de algumas pragas
virtuais criadas para obter informações da vítima. Desta forma, são
discutidos na obra os principais crimes que ocorrem, como a espionagem, violação de direitos autorais, pornografia infantil, bullying,
crimes de vinganças amorosas, cyberterrorismo e outros tipos. A
construção atualizada deste assunto é ilustrada com casos reais que
as autoras apresentam, tornando a leitura mais didática e envolvente.
Algumas legislações sobre o assunto e projetos de leis também são
25

abordados. Há uma crítica reflexiva disso, principalmente no que
tange à questão da transnacionalidade na rede em relação aos crimes
informáticos.
O anonimato, do mesmo modo, é uma questão que merece
comentários. A navegação sem deixar rastros eletrônicos favorece o
surgimento da deep web, em que o usuário, por meio de mecanismos
informáticos, acessa a rede sem possibilidade de identificação. Desta
forma, o tráfico de drogas, a pornografia infantil, o tráfico de pessoas
e de órgãos, o surgimento de sites para venda de passaporte falso ou
mesmo um manual de canibalismo emergem em razão do usuário
não ser reconhecido.
A obra Cibercrimes na E-democracia é um estudo atual sobre
temas primordiais que ocorreram na internet. É um ensaio profundo
do cenário mundial em que há outra forma de democracia: a digital
e que ganhou destaque nos movimentos sociais de alguns países. Em
uma ferramenta que exacerba a liberdade de expressão, há um paradoxo, pois, nesta mesma proporção, verifica-se um crescimento de
condutas ilícitas que acarretam alguns tipos penais. É preciso repensar
nestas questões, procurando uma solução eficaz sobre os crimes ocorridos por meio da internet, a fim de garantir a E-democracia, sem que
esta seja inibida por medidas mais radicais de controle. Neste passo,
a discussão ganha força com soluções preventivas, como a educação
e segurança digital que são apontadas neste texto.
É sem dúvida um trabalho que merece destaque para o estudo do
Direito Tecnodigital porque foi construído em dados atuais, apontando
o cenário contemporâneo em que as tecnologias comungam para o
crescimento da sociedade de informação e paralelamente enfrentam
dificuldades decorrentes do seu mau uso.
Agosto de 2016
Cássio A. B. Brant
Doutor e mestre em Direito Privado pela PUC-MG.
Professor universitário e advogado
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Pelas redes dos
cybers estreladas ;
Esechias Araújo Lima e Carlos Jehovah
Como o fruto reluz aos olhos de ouro
Do sol que fecunda o verde e as flores
Chega às mãos de dois bardos cantadores
O livro da escritora Poliana
Que poetiza o seio de uma trama
De forma inusitada e enérgica
Da Gestão Jurídico-Estratégica
Do cybers: Crime e Democracia
Trazendo ao candeeiro do meio-dia
Seus porões, vezes vis, vezes sinérgicos
Por orientadora bem lhe coube
Com zelo extremo de uma tecelã
Dra. Edna Gusmão de Góes Brennand
Brava regente assaz meticulosa
Pespontando o bordado em letra e prosa,
Apontou do trabalho a demanda
O que convém, ou não, a uma mestranda
Na tessitura de uma dissertação
Despertando a todos que a lerão
O tônus de um saber que enfim se expanda.
Qual filósofo que talha à espada
A psique humana em suas ternuras
E o hemisfério sombrio das criaturas,
Poliana realiza a incursão
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Eis uma obra com irrefutável robustez de conteúdo e formatação para pesquisas, a disponibilizar informações inéditas, fruto de um primoroso trabalho
investigativo, de modo a marcar presença na, por enquanto, parca seara bibliográfica atinente à cibernética.

Poliana Policarpo
Doutora em Ciências Jurídicas e Sociais
- UMSA-Buenos Aires; Mestra em
Gestão nas Organizações AprendentesMPGOA-UFPB, Integrante do Grupo
de Pesquisa em Cultura Digital e
Educação/UFPB; Especialista em Direito
Processual pela Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia-UESB/UFSC.
Professora e pesquisadora na área de
Direito da Faculdade Independente do
Nordeste - FAINOR. Palestrante na área
de Ciências jurídicas e sociais.

if (!b)

Conquanto abordar tema vazado em jargões tecnicistas, visto tratar-se do
múltiplo universo dos ciber, o livro tem palatabilidade impressionante. Quiçá
seja devido a pitadas esparsas de poesia, homeopaticamente distribuídas
para quebrar o gelo metálico dos bytes e dar-lhes sabor. Corroboram essa
afirmação excertos que mesclam lirismo com tecnologia, dentre eles: “[...] os
espaços físicos, rompendo padrões convencionais, foram substituídos pelos
espaços etéreos, proporcionando a desmaterialização das relações sociais,
ou seja, o que antes era concreto e palpável transforma-se em dimensão
imaterial na forma de impulsos eletrônicos [...]”
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Fruto da sua dissertação de mestrado, sob assertiva orientação da Doutora
Edna Brennand, Poliana Policarpo compõe, com extremos de bordadeira,
Cibercrimes na E-democracia, a chancelar sua promissora participação na
lavoura das letras.

Esechias Araújo Lima

Cronista, poeta e membro da
Academia Conquistense de Letras

Edna Brennand
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Nos abismos quase indevassáveis do ciberterritório, forja-se a E-democracia com seu inesgotável universo de possibilidades. No fascínio ebulitivo da
criatividade, o faro aguçado da ciberdelinquência encontra matéria-prima
e mares propícios para engendrar os mais abjetos mecanismos de burla da
lei, aproveitando-se do sombrio anonimato para insurgir impiedosa contra
desavisados cibersurfistas, quer adultos, quer crianças e adolescentes, consumando crimes que vão desde o tráfico de órgão até invasão de contas
bancárias. Por isso, fazer-se necessário o concurso de uma gestão jurídico-estratégica, em exata medida,de modo a não abater as asas luminosas e
libertárias da democracia.
Num breve erguer de cortinas, este livro expõe, sem rodeios,os luminares
da E-democracia, a tomar o cibernavegante pela mão, de modo a fazê-lo
adentrar as recâmaras do ciberespaço, onde, inclusive, hiberna, preciosa e
aterrorizante, a deep web, com seus lampejos lúdicos e traiçoeiros, como a
alertar para a face movediça da cibernética.
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da Universidade Federal da Paraíba.

b = (void *)__get_free_page(GFP_USER);

2ª_edição;
[revista e ampliada]; {
		

var = content {
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editora

Entretanto, esta vasta transformação
sociocultural, política e tecnológica,
também desencadeou problemas jurídicos advindos da massificação intensa
do uso da Internet, surgindo, assim, os
Cibercrimes e as práticas ilícitas no cenário virtual. Nesse sentido, desenvolver um estudo crítico sobre a E-democracia/Ciberdemocracia (como nova
forma do agir humano e da construção de saberes) aliado a uma pesquisa analítica sobre os Cibercrimes (suas
espécies, forma de execução e gestão
estratégica de prevenção) é de significativa importância para o meio acadêmico e social. Que a presente obra
possa contribuir com alternativas que
busquem uma melhor forma de combate aos Cibercrimes, salvaguardando
o ideário novo de democracia cultivado no ciberespaço.
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