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(...)
devido à escassez de estudos no Brasil 
sobre os crimes informáticos, o objetivo 
deste trabalho é traçar um panorama 
geral deste tipo de criminalidade, uma 
vez que para se atingir o que propõe a 
Sociedade 5.0, é preciso conhecê-los e 
combatê-los, ainda mais em um contexto 
de modernidade líquida.
Portanto, o que se pretende aqui é iniciar um 
debate sobre as características gerais dos 
crimes informáticos e a necessidade de seu 
combate efetivo na era tecnológica, para, ao 
final, demonstrar que sem uma prevenção, 
investigação e punição efetiva dos crimes 
informáticos, a almejada sociedade 5.0 
estará ameaçada no seu mister de propor-
cionar democracia tecnológica, educação 
digital e inovações nas diversas ciências 
para atender melhor o cidadão.

Bacharel em Direito pela Universidade Fe-
deral de Juiz de Fora (2001), Mestre em Ci-
ências Penais (2006) e Doutor em Direito 
Constitucional na Universidade Federal de 
Minas Gerais (2017). Procurador Federal 
da Advocaica-Geral da União. Professor 
de diversos cursos de pós-graduação e 
preparatórios para concurso. .Ex- Diretor 
Nacional da Escola da Advocacia Geral da 
União (2016/2017). Ex- Diretor Regional da 
Escola da AGU na 1ª Região (2006/2016). 
Autor do livro Do Princípio da Co-Culpabi-
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Criminologia da Não Cidade, Editora D’ 
Plácido (2016). Autor do Livro do Direito 
Constitucional Fraterno, Editora D’ Plá-
cido  (2018). Autor do Livro Do Pinheirês 
ao Português: uma história da cultura mi-
neira, Editora D’ Plácido (2019). Autor do 
Livro do livro Centelhas Jurídicas, Editora 
D’ Plácido (2020). Palestrante.  Autor de 
diversos artigos jurídicos.

“O livro, que prima pelo pioneirismo, che-
ga numa boa hora. É que a Quarta Revolu-
ção Industrial, a revolução dos computa-
dores, dos celulares, dos “smartphones”, 
da internet, ao tempo em que trouxe 
enorme progresso nos diversos campos 
do conhecimento humano, carregou-nos 
um leque de problemas. Em trabalho que 
escrevi a respeito dos procedimentos 
de moderação do conteúdo, por prove-
dores de aplicação de internet, realcei 
o ambiente dinâmico em que operam os 
provedores de redes sociais e os serviços 
de mensageria, que exige a adoção de 
medidas de moderação sempre imedia-
tas, quase instantâneas, com o objetivo 
de coibir “fake news,” ou a disseminação, 
que é rápida e que se produz em propor-
ção geométrica, muita vez automatizada, 
mediante robôs, de conteúdos falsos que 
deslegitimam o conhecimento científico, 
manipulam dados objetivos, desestabi-
lizam pleitos eleitorais e arruínam, em 
poucas horas, a reputação de pessoas e 
de instituições públicas e privadas.”
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A p re s e n t a ç ã o

Grégore Moreira de Moura, Procurador Federal, membro da 
Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil(OAB), mestre em ciências penais 
e doutor em Direito Constitucional, professor de Direito Informá-
tico na PUC/MG, autor de prestigiosos livros jurídicos, valendo 
destacar, por exemplo, “Do Princípio da Co-culpabilidade no Direito 
Penal” e “Direito Constitucional Fraterno,” brinda-nos com este “Curso 
de Direito Penal Informático.”

O livro, que prima pelo pioneirismo, chega numa boa hora. É 
que a Quarta Revolução Industrial, a revolução dos computadores, 
dos celulares, dos “smartphones”, da internet, ao tempo em que 
trouxe enorme progresso nos diversos campos do conhecimento 
humano, carregou-nos um leque de problemas. Em trabalho que 
escrevi a respeito dos procedimentos de moderação do conteúdo, 
por provedores de aplicação de internet, realcei o ambiente dinâ-
mico em que operam os provedores de redes sociais e os serviços 
de mensageria, que exige a adoção de medidas de moderação 
sempre imediatas, quase instantâneas, com o objetivo de coibir 
“fake news,” ou a disseminação, que é rápida e que se produz em 
proporção geométrica, muita vez automatizada, mediante robôs, 
de conteúdos falsos que deslegitimam o conhecimento científico, 
manipulam dados objetivos, desestabilizam pleitos eleitorais e ar-
ruínam, em poucas horas, a reputação de pessoas e de instituições 
públicas e privadas.
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O surgimento de novas ágoras digitais demanda o estabe-
lecimento de mecanismos de contraditório condizentes com as 
inovações tecnológicas. É dizer, o devido processo do mundo 
analógico deve ser constantemente aperfeiçoado, a fim de atender 
aos reclamos de uma vida cada vez mais digital. O que se fazia, em 
termos de comunicação, em dias ou em horas, hoje se faz de forma 
instantânea e globalizada.

Esse mundo de coisas novas, a demandar medidas de contenção 
no campo dos provedores de redes sociais e serviços de mensageria, 
reclama, de forma acentuada, a tipificação penal de determinadas 
condutas no campo da informática. Daí o surgimento dos crimes 
informáticos, “diretamente ligados a questões de difusão da informação, 
aumento do número de usuários nas redes computacionais, o acesso indiscri-
minado à internet a partir dos anos 90, bem como os efeitos da popularização 
dos smartphones e do crescimento da inclusão digital no mundo,” realça o 
autor do Curso que ora vem a lume.

O livro de Grégore Moreira de Moura começa com ampla 
introdução ao tema, em que, afinado com o constitucionalismo 
contemporâneo, nos diz da constitucionalização dos crimes infor-
máticos, com a classificação, num passo seguinte, desses crimes e o 
seu “nomen iuris.”

É que o Direito Penal Informático é forma de sancionar agres-
sões ao direito fundamental à privacidade, à intimidade, à honra e à 
imagem das pessoas (CF, art. 5º, X), com as garantias constitucionais 
consagradas, que faz desse ramo do direito público a regulamentação 
do direito de punir e o estatuto da liberdade do indivíduo. A leitura 
do livro, nessa linha, faz bem às pessoas e às instituições.

Realmente, o constitucionalismo digital, lembra o autor, tem 
papel preeminente no reconhecimento de direitos fundamentais 
ligados à informação, ao esquecimento, a inclusão digital e à prote-
ção de dados entre outros. Os trabalhos das Cortes Constitucionais 
europeias, especialmente do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, 
o Tribunal de Estrasburgo, têm avançado extraordinariamente nesses 
temas. No Brasil, há, também, julgados importantes do Supremo 
Tribunal Federal a respeito do tema.
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Segue-se, nessa linha, a “evolução dos crimes informáticos” e a 
“criminologia e crimes informáticos”, trazendo ao debate as várias 
teorias a respeito do tema principal. Cuida o autor da “Vitimolo-
gia e Crimes Informáticos,” e os “Movimentos Criminológicos, Política 
Criminal e Crimes informáticos.”

Passo seguinte, Grégore analisa, em pormenor, os Crimes 
Informáticos em espécie, a Lei nº 12.737, de 2012, os artigos 154-A 
e B e os parágrafos do artigo 154-A, os artigos 266, 298, 313-A e 
313-B, todos do Código Penal. E pontua o furto mediante frau-
de cometido em dispositivo eletrônico ou informático, a fraude 
eletrônica e o Cyberterrorismo.

Cuida o livro da “Investigação nos Crimes Informáticos”, traz ao 
debate o exemplo italiano no combate aos “crimes de pedofilia com 
o uso da “rede mundial de computadores”, e “a internet para delinquir”, 
dá notíciadas nossas deficiências na matéria, disserta sobre diversos 
métodos e teorias,com destaque para a análise de provas obtidas em 
meios digitais ou aparelhos como smart speakers, IoT, smartwatch e outros. 
Seguem-se, num extenso rol, atualíssimos estudos em torno do tema, 
como, como por exemplo, a detecção e reconhecimento facial, a 
inteligência artificial, a biometria, a interceptação, a investigação 
defensiva, a ata notarial, o acordo e a não persecução penal e cri-
mes informáticos, concluído esse capítulo com essas considerações: 
“Assim, tendo em vista que os crimes informáticos próprios (artigos 154-A, 
155, § 4º-B, 171, §2º-A, 266, 313-A e 318-B do Código Penal) são 
cometidos sem violência ou grave ameaça, e que a pena mínima aplicada 
aos delitos é inferior a quatro anos, o acordo de não persecução penal poderá 
ser proposto pelo representante do Ministério Público, desde que necessário 
e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as condições 
trazidas no artigo 28-A do Código de Processo Penal.”

Nas Considerações finais, refletindo sentimentos e aspirações 
dos homens e mulheres do nosso tempo, Grégore Moreira de Moura 
assinala que “descortinar a criminalidade praticada por meios tecnológicos 
é função do jurista atual, não só pelo exacerbado número de crimes infor-
máticos que pululam na sociedade moderna, como pelos inestimáveis danos 
que essas condutas podem causar, haja vista o cyberterrorismo e os ataques 
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a infraestruturas críticas por mecanismos cibernéticos”. E acrescenta,con-
cluindo, que “melhorar a vida das pessoas no mundo digital é investir no 
combate aos crimes informáticos, para que se possa gerar segurança digital e 
promover a internet como elemento essencial à cidadania.”

Assim é Grégore, um jurista com a marca do idealismo, pe-
nalista muito mais constitucionalista, que acredita que o Direito 
existe não somente para regular a vida social, mas, sobretudo, para 
fazer felizes as pessoas. Esse é o estilo do autor, esse é o estilo que 
permeia toda a obra que vamos ler.

O Curso de Direito Informático é um livro que não poderá 
faltar nas bibliotecas de todos quantos lidam com o direito, mesmo 
porque cuida, com pioneirismo e cientificidade, de tema novo, ain-
da pouco conhecido e que vem sendo moldado de modo célere e 
com assento na proteção de direitos que somente povos civilizados, 
esclarecidos, amantes da liberdade, têm noção nítida de que são 
fundamentais e inerentes à personalidade humana. 

Brasília, DF, 30 de julho de 2021.

Carlos Mário da Silva Velloso1

1 Advogado. Ministro aposentado, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e 
do Tribunal Superior Eleitoral, professor emérito da Universidade de Brasília 
(UnB) e da PUC/MG, em cujas Faculdades de Direito foi professor titular 
de Teoria Geral do Direito Público e Direito Constitucional. 
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