
A evolução do direito e os meios eletrônicos 
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A informática, ciência que trata as informações automatizadas, revolucionou a vida do homem. 
Atualmente, nossos dados pessoais são arquivados em computadores de instituições financeiras, 
empresas administradoras de cartões de crédito, órgãos públicos e centros médicos. Em vez de ir 
a uma loja, compra-se pela internet; pesquisas em bibliotecas são substituídas pelo download das 
informações solicitadas; sem mencionar os e-mails, simples e descartáveis, que ocuparam o lugar 
de cartas, memorandos e circulares impressos que se acumulavam em resmas de papéis. 
 
O desenvolvimento tecnológico provocou a desmaterialização dos registros de informações, que 
agora são arquivadas em meios eletrônicos que as transmitem com grande facilidade e rapidez, 
através de redes como a internet.  
 
Estes canais possibilitaram a transmissão de informações com tamanha eficiência que a 
administração pública já os reconhece como meio eficaz de comunicação. Atualmente, os sistemas 
de transmissão de dados já são utilizados para a prática de atos processuais que dependam de 
petição escrita, regulados pela Lei nº 9.800; para o acompanhamento de ações judiciais por meio 
de acesso remoto aos dados das cortes; e para o registro de ocorrências policiais através de web 
pages, além do envio de declarações de Imposto de Renda pela internet.  
 
Entretanto, é necessário conhecer e enfrentar os perigos decorrentes do avanço tecnológico. A 
dependência da sociedade aos meios eletrônicos criou o chamado apartheid digital. Se por um 
lado a informática leva a informação para qualquer parte do mundo em milésimos de segundos, 
por outro torna aqueles que não têm acesso a um computador verdadeiros analfabetos digitais, 
diminuindo ainda mais as chances de serem incorporados ao mercado de trabalho e mesmo à 
sociedade. Os dados do Brasil são alarmantes, pois, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), apenas 8,3% dos lares são conectados à internet.  
 
Ainda há diversos temas sem regulamentação ou que ensejam discussões em âmbito legislativo e 
jurídico  
 
O desenvolvimento tecnológico também expôs bens jurídicos relevantes, tais como a segurança e 
a privacidade. E, afinal, como o mundo das ciências jurídicas vem tratando desse assunto? O 
direito é o meio pelo qual uma sociedade se organiza, e como tal deve atentar para a necessidade 
da criação e adequação de normas tendo em vista este novo cenário. O assunto é tão relevante 
que alguns juristas chegam a defender o nascimento de um novo ramo das ciências jurídicas - o 
direito da informática ou o direito do ciberespaço.  
 
No plano legislativo, a preocupação em atualizar as normas referentes ao tema não é novidade 
em nosso país. Um exemplo, ainda na década de 70, foi a possibilidade de as companhias abertas 
substituírem seus antigos livros sociais por registros magnéticos ou eletromagnéticos. Desde 
então, nota-se diversas outras iniciativas.  
 
A Lei nº 9.100/95, que estabeleceu normas para a realização das eleições em 1996 com o uso das 
urnas eletrônicas, criou os primeiros tipos penais praticados por meio da informática no Brasil. O 
artigo 67 da lei dispôs que "constitui crime eleitoral: Inciso VII - obter ou tentar obter, 
indevidamente, acesso a sistema de tratamento automático de dados utilizados pelo serviço 
eleitoral, a fim de alterar apuração ou contagem de votos; e Inciso VIII - tentar desenvolver ou 
introduzir comando, instrução ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, 
alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado 
diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados utilizados pelo sistema 
eleitoral."  
 



A Medida Provisória nº 2.200/01 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil), 
possibilitando a implantação de certificadoras digitais.  
 
Ainda há diversos temas sem regulamentação ou que ensejam discussões em âmbito legislativo e 
jurídico, sem que exista uma solução adequada e pacífica. A contratação no ciberespaço, os meios 
de pagamentos eletrônicos, a jurisdição no ciberespaço, a proteção do consumidor e a 
criminalidade na internet são apenas alguns exemplos que ilustram como há muito trabalho pela 
frente.  
 
Independentemente do caminho que venha a ser traçado para a proteção dos bens jurídicos na 
era digital, todos os estudos são unânimes em afirmar que a regulamentação deve ser flexível e 
não casuística, sob pena de já nascer impotente. Afinal, tendo em vista o contínuo avanço da 
tecnologia, há que se lembrar sempre da lição de Orlando Gomes e Antunes Varella: "O apego a 
valores dogmáticos ultrapassados é homenagem póstuma ao tecnicismo iluminista do século 
passado, apego que os jovens não podem e nem devem ter."  
 
Este é o primeiro de uma série de 10 artigos sobre o direito na era digital a ser publicada nesta 
página.  
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