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A Internet, popularizada no final da década de 90, tornou-se um dos maiores instrumentos da 
sociedade na busca da plenitude da democracia, pois permite o acesso e a troca de informações 
em tempo real, aproximando pessoas de diferentes raças, culturas e condições sócio-econômicas.  
 
A ferramenta revolucionária da comunicação, apesar de proporcionar diversos e grandiosos 
benefícios, trouxe também grandes riscos. Crimes cibernéticos são noticiados quase que 
diariamente pela imprensa.  
 
A sociedade ficou à mercê de hackers que praticam desde fraudes financeiras à exposição de 
páginas na internet com incentivo à pedofilia.  
 
Não podemos mais considerar que os crimes de informática são simples brincadeiras de alguns 
adolescentes inteligentes que se divertem entrando em e- mails e manipulando os dados de sítios 
oficiais.  
 
Especialistas afirmam que muitos são os prejuízos financeiros causados pela rede.  
 
No Reino Unido os danos causados por essa atividade no ano passado, ultrapassaram a cifra dos 
bilhões de dólares. As empresas da América Latina calculam uma perda de 160 milhões de dólares 
por causa dos crimes cibernéticos.  
 
No Brasil, segundo dados da Polícia Federal, os prejuízos provocados pelas fraudes na internet 
superaram os valores subtraídos em assaltos a bancos.  
 
No mês passado, por exemplo, a Justiça Federal expediu mandado de prisão para 80 pessoas 
suspeitas de participar de crimes tecnológicos. Entre elas, pelo menos 18 já haviam sido presas 
por envolvimento em esquemas de fraudes cometidas pela internet.  
 
De acordo com a mídia, há pelo menos um caso em que o réu foi preso três vezes por esse 
mesmo motivo e solto em seguida.  
 
A grande dificuldade está em investigar e punir os responsáveis por crimes cometidos através da 
rede mundial de computadores. As leis não se modernizam na mesma velocidade em que a 
tecnologia avança. As normas utilizadas nesses casos, com exceção da lei que proíbe as cópias de 
softwares, são do Código Penal de 1940.  
 
Essa lacuna na legislação brasileira, além de servir de estímulo para o aliciamento de jovens e 
profissionais de informática pelas quadrilhas especializadas em crimes tecnológicos, também 
impede que o Brasil firme determinados acordos internacionais.  
 
Percebendo a inexistência de legislação específica para crimes de informática apresentamos, em 
1999, um projeto de Lei que altera o Decreto número 2.848, de dezembro de 1940 - Código Penal 
e ainda a Lei 9.296, que está em vigor desde 1996.  
 
O projeto número 84- D, aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados, prevê penalidades 
que vão do pagamento de multa à detenção, que varia de três meses a cinco anos.  
 
De acordo com o projeto, os crimes considerados mais graves como pornografia infantil terão 
pena de reclusão de um a quatro anos e multa. As penas serão aumentadas de metade até dois 
terços se o crime for cometido por meio de rede de computadores ou outro meio de alta 
propagação. Nesse caso, a ação penal será, incondicionalmente, pública.  
 



Os criminosos que praticarem fraudes como atentado contra a segurança de serviço de utilidade 
pública, falsificação de cartão de crédito e telefone celular ou meio de acesso a sistema eletrônico, 
pagarão multa e poderão ficar de um a cinco anos reclusos.  
 
 
Trata-se de medida punitiva e também educativa. Com a especificação e tipificação dos crimes e 
com o endurecimento das penas pretende-se acabar com a fragilidade da legislação e propiciar 
condições para que operações de investigação tenham resultados positivos.  
 
É indispensável que a Justiça lance mão de normas adaptadas à evolução tecnológica para frear o 
crescimento e fortalecimento de organizações criminosas cujas atividades prejudicam empresas e 
cidadãos.  
 
Ter direito de sentar-se à frente do computador em casa ou no trabalho e realizar consultas, 
compras, operações financeiras, ler os noticiários ou simplesmente conversar com outra pessoa 
conectada também é um exercício de cidadania assim como andar pela rua, ir à escola ou ao 
posto médico.  
 
Mas é preciso ter consciência de que a tecnologia da informação imposta pela modernidade tem 
que estar à serviço da sociedade e não contra ela, e não pode ser utilizada para sufocar o nosso 
direito à segurança.  
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