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rlllas pell ais incrilllill:\doras, ressaltando qu e tal r ,,0 Iu \"5o 
ç:io das puni çócs 3 dlllini ~ trat i v:ls lega lrll eme I'rl' visl:I ~ . 

le C:r~lIldi , .Ih o rda ,I cr illlinal ização do uso da ill fo rlllaç;io 

'r Ifadill,li) e m Ulll llIl'rcado pautado p '10 prill(ípio da intor
b publicidadc. O autor aprc \ t:llta ;1\ div 'rgê llcias dll u trin~
plina do illsider Iflldil (l?, tr:1t.lIldo do b':1ll jurídi co p rotegido, 
leu-soc ial l'lll que SL' inSl'r,' e da competêJlc ia para proc ',, :Ir 
aLios a essa co nduta. 

duardo dl' SOU Z:I lZ, oss ini e Auriney Uchóa de Uri to abor
de informática, :In:llisalldo os bellS juríchcos lesionados. os 
• c as pri'lt'ipais pr.'lriCls c rilllinos ~ls a ela relaciollachs. COllS 
Ic de rl'gul:\Jll l'nt,l( io L' \l'ccíticJ p3L1 ui, crime" , t' m COII 
Conven,';io d e Budapeste, por lllei o d:l cria(io d ' deliln, 
la a"rav:mte gcnl'ricJ pelo uso ela illl (, I'II('1 como illSrrUlll l'll 
éSsC, criml' \ . Por 111\1 , discutc m :l nL'cc \\ icbdl' d t: rutel :1 d,1 
"O\'l'dore~ dl' 1'1111'1'111'1 na prevL'nç:'io e rt:press:io d es>;t:\ nilll l' ~ 
k pen al dt' IS3.' pc\soas jrídi c;h pe l acesso, pe lo JrIU<lZen,l
por o ut ros ' t' n 'iço, prt'st~dos ILI illlerl/Cf. 

ulIi de 'OUL;l ;llJali sa a C()()rLTJç :io Jn [c rJI ,lcioll:ll, LJue « )J1 
id t' nte procl',s lul :Iinda can.' IltL' de ullJa rl'gublllell t; l ~' ;l() 
ludanp na fOrlllJ dc"sa coop 'I"::\(.:;io. q ue cngloba 11l l'di1b s 
llPosi\':io de gr~VJ IIlL" , e II H:didas a~sec urató ria s. Abord;1 a 
'ávd , ohsl.'l'vando qUl' Ile';se co n texto de COOpl'rJ ~O illter
lado cUllIprilllento ao dcvido proce,so legal d,' cada orde
Por 111lI, trau da IlL'Cess i,bde do req uisito da dupla- illcri
ll1cnte t: lll vi rtude dm di spositivos COllSt:ll1tCS dos acordos 
Icadm pelo Bras il. 

V,lsco llc L,1 s I.eite C;roclt tral3 do descaminho e Etz an:íl isL' 
l' crime COl\1 os dellwi , cri m es tributáriO!>. e lldo a previ 

uma to rma lk prOleç.,lo da própria J ITec::lda\'ào tribut:íria, 
,l.'l' aplicJcb, po r C() llsL' qu t-ncia. ,I reg ra dc extill ( io J,I pu
de paga m ellto o u de pndillll'llto do bem e quc devc \l'f 

ação do ef ,lllO ad lnillistrat ivo am es da aplic:.\(,:::io d:l pUlliç:io. 

k ele coordt' Il:1dores, agradecemos ao competente trabalho 
iZ.1do por C rislcin e Barbo L:l Yam:lji e a todos os COJ utorc, 
a rl'n lj zaç50 deste livro. 

Celso Sallchr;:: Vi/ardi 

F/á"ia RiI/l ld Rri'ssl 'r PI'I'I';rl l 

7hcvdollliro Dias Nelo 

Coorden~d ort' s 
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