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Resumo 

Esse trabalho tem como objetivo estudar a proteção da privacidade na 

internet, partindo da referida lei e observando a importância para o Brasil de 

uma melhor tutela, trazendo idéias para uma caminhada que vise à construção 

de leis que tragam proteções mais efetivas, o que a lei 12.737/2012 acabou 

deixando escapar. Para tal finalidade, realizou-se pesquisa doutrinária, 

documental e de legislação, para situar o fenômeno a luz dos principais 

aspectos jurídicos. Verifica-se, conforme será aprofundado ao longo do estudo, 

que a mera positivação legal não é fator suficiente para proteger a sociedade 

dos delitos informáticos e ainda há muito que se fazer, nesse sentido, para 

atingir a almejada segurança. 

Introdução 

Esse trabalho discute a proteção da privacidade na internet, partindo da 

referida lei e observando a importância para o Brasil de uma melhor tutela, 

trazendo idéias para uma caminhada que vise à construção de leis que tragam 

proteções mais efetivas, o que a lei 12.737/2012 acabou deixando escapar. 

O massivo uso da tecnologia na sociedade contemporânea trouxe novas 

possibilidades, facilidades nunca antes vistas. Hoje a nossa forma de 

comunicação com o mundo se tornou rápida, a informação que levava dias, 

meses, hoje em dia leva segundos para ser disseminada. Não existe mais 

distancias, o mundo está a um click e pode ser acessado de qualquer lugar, 

estamos totalmente mergulhados nessa realidade. Uma realidade dessas com 

inúmeras facilidades acabaram por gerar problemas que antes não existiam ou 

existiam numa escala infinitamente menor, como é o caso da privacidade. O 

problema de privacidade não nasce com a internet, mas é potencializado, pois 

uma informação que cai na rede é logo disseminada. Em poucos segundos um 

segredo, uma intimidade, torna-se de conhecimento público, alcançando uma 

imensa parcela da população. 

Para proteção da privacidade o direito deve agir, provendo normas 

jurídicas para responder ao ataque a esse principio. Foi o que se tentou com a 

lei 12.737/2012, mas numa superficial leitura da referida lei, verifica-se que a 

proteção à privacidade não é bem tratada, trazendo pré-requisitos que 



demandam conhecimentos técnicos que muitos usuários não possuem e assim 

a efetividade da proteção fica comprometida. 

Objetivos 

Tratar da relação entre tecnologia e privacidade; analisar os aspectos legais da 

proteção da privacidade da inviolabilidade dos equipamentos informáticos com 

o advento da internet; debater o Marco Regulatório da Internet no Brasil; 

Metodologia 

As principais técnicas utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa, 

eleitas de acordo com as especificidades do temário proposto, são listadas a 

seguir: Pesquisa bibliográfica: levantamento de livros, artigos científicos, teses, 

dissertações, textos obtidos através da internet e demais fontes documentais 

disponíveis; Pesquisa documental jurídica: levantamento da legislação doutrina 

e jurisprudência existentes para, através da compilação de informações e 

posicionamentos doutrinários, elucidar e os temas propostos na pesquisa. 

Desenvolvimento e Resultados 

1. Tecnologia e Privacidade 

No ano de 1943 foi criado o primeiro computador, o ENIAC, com a função 

de computar trajetórias táticas para a Força Aérea Americana. Era um 

computador muito grande, principalmente quando comparamos aos tamanhos 

atuais dos computadores, pensando 30 toneladas, medindo 5,5 metros de 

altura, por 25 metros de comprimento. Era constituído por 70 mil resistores e 

17.468 válvulas. Em 67 anos a tecnologia deu um salto gigantesco, pulando de 

um computador gigante, como o citado acima, para computadores que hoje 

podem ser carregados na mão e fazem inúmeras tarefas, facilitando o nosso 

dia a dia. Em relação à comunicação entre computadores, a gênese se deu no 

ano de 1969, através de um projeto militar para defesa americana em meio à 

guerra fria. Universidades foram incluídas nessa rede e inúmeros estudos 

começaram a ser feitos. Em 1971 surgi o e-mail e em 1972 há o inicio da 

comunicação internacional de computadores, conectando computadores dos 

Estados Unidos com outros países. 



Ano após ano foram ocorrendo evoluções, às criações do protocolo 

TCP/IP no inicio dos anos 80, a criação dos primeiros domínios, e nessa época 

a rede passa a se chamar Internet, começando assim a ter a forma do que 

temos hoje. Inicialmente os sites continham apenas páginas estáticas, 

contendo apenas textos e figuras, mas como tudo na informática evoluiu 

rápido, a internet foi gradativamente sendo aprimorada, ganhando novas 

funcionalidades, novos usos. Garantindo essa evolução, há o desenvolvimento 

dos equipamentos de rede, com o aumento da velocidade de trafego de dados, 

a forma de conexão via modem, passa a ser feita por cabo, com velocidades 

cada vez mais altas e o cabo se transforma em fibra ótica e hoje em dia 

podemos conectar nosso computador a Internet sem utilizar qualquer cabo, 

aonde quer que estejamos, através da internet sem fio, o 3G e agora o 4G que 

promete velocidades muito altas. 

Porém, tamanha facilidade, tamanha conexão passa a gerar também 

certos problemas de difícil resolução, como por exemplo, a questão dos direitos 

autorais, a privacidade das pessoas na internet. A internet não respeita traços 

geográficos, o mundo todo está interligado, podemos comprar um produto de 

qualquer lugar do mundo e caso não chegue, a quem devemos reclamar? Além 

disso, essa ferramenta não é utilizada apenas para fins lícitos. Como no mundo 

físico, há pessoas que agem de forma ilícita a fim de adquirir vantagens, 

realizando golpes, furtando dados, causando assim perdas, danos. 

Essa é a nova realidade que a sociedade está inserida e como garantir a 

paz dentro de um ambiente etéreo, onde qualquer um pode estar em qualquer 

lugar, onde a informação trafega numa velocidade nunca antes imaginada e 

que a cada dia são criadas novas formas de utilização, tanto licitas, quanto 

ilícitas. Esse é o cenário que o Direito passa a se debruçar, um cenário 

diferente do que estava acostumado, uma comunidade global. 

Mas o Direito não evoluiu na mesma velocidade que a tecnologia e dai 

podem surgir situações em que o Direito não traz um tratamento eficaz, 

trazendo assim dificuldades em seu uso em novos fatos concretos. Surge dai 

um questionamento, teremos em todos os casos que criar novas leis para 

resguardar essas relações virtuais, ou as leis hoje vigentes não poderiam ser 

aplicadas? Essa é uma discussão que divide especialistas no assunto e que 

pode dar mais velocidade ao Direito, dependendo da resposta a ser dada. No 



Brasil há um atraso grande no tocante ao Direito Digital e ao compararmos com 

legislações como a alemã e a americana, pode-se observar que o Direito 

Digital brasileiro está engatinhando, tendo ainda um longo caminho pela frente. 

O país já perde investimentos por falta de uma legislação especifica no âmbito 

digital, como se pode observar no caso recente do Data Center do Google que 

foi para o Chile, fazendo com que o Brasil perdesse em torno de 150 milhões 

de dólares em investimentos, devido a falta de uma legislação de proteção de 

dados, de uma legislação sobre a internet no país. 

2. Lei 12737/2012: Lei Carolina Dickemann 

A lei 12737/2012, também conhecida como lei Carolina Dickemann, 

alterou o Código Penal incluindo os artigos 154-A e 154-B, tendo sua vigência 

iniciada em 03 de Abril de 2013 com o objetivo de tipificar criminalmente delitos 

informáticos, especificamente a invasão de dispositivos, estejam eles 

conectados ou não a rede de computadores, através da violação indevida de 

mecanismos de segurança com o intuito de obter, alterar ou excluir dados ou 

informações, sem a autorização do titular do dispositivo ou ainda a instalação 

de vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Analisemos alguns pontos 

sobre essa lei. 

2.1. Da violação indevida de mecanismos de segurança 

Um dos primeiros pontos que chamam atenção nessa lei é a questão da 

violação indevida de mecanismos de segurança, isso é, para ter ocorrido a 

invasão do dispositivo que trata o caput dessa lei, terá o dispositivo que contar 

com tais ferramentas (antivírus, firewalls, senhas) para que a invasão se 

concretizasse. Mas nesse sentido onde ficaria o direito à privacidade constante 

na nossa Constituição Federal de 1988? O Direito a Privacidade de tão caro 

que é, reside como clausula pétrea no nosso ordenamento jurídico. Afinal, uma 

pessoa que desconhece o uso de um firewall tem menos direito a privacidade 

que alguém que tenha largo conhecimento de informática? Dessa forma, os 

profissionais de TI levam larga vantagem sobre as pessoas que acabam de ser 

incluídas no mundo digital. Essa responsabilidade compartilhada com a vitima 

pode ser explicada pelo paradigma da teoria da imputação objetiva. Crespo, 

em seu livro Crimes Digitais, explica tal ponto. Sinteticamente essa teoria 



busca trazer uma releitura do nexo causal, que é de suma importância para 

estabelecer se houve ou não crime, pois liga a conduta ao resultado. 

Pela teoria da imputação objetiva, a conduta será penalmente relevante 

apenas se circundar um risco não permitido, não havendo de se falar em crime 

quando o risco é permitido. Nesse ponto chegamos a autocolocação da vitima 

em perigo. Essa tese veio mudar a visão que se tinha da vitima como mera 

sofredora dos danos, encarando assim o comportamento da vitima em relação 

ao delito praticado. Tal tese nasceu na Alemanha na década de 1980, sendo 

criada, por exemplo, para ser utilizada nos casos de drogados que 

compartilham seringas e uma das pessoas venha a óbito em decorrência da 

AIDS. Essa tese foi utilizada pela primeira vez em 1984, onde absolveu de 

homicídio culposo um vendedor de heroína, cujo comprador veio a óbito em 

decorrência do uso da droga. O Supremo Tribunal alemão entendeu que o risco 

era intrínseco e de conhecimento da vitima, afastando-se a imputação ao 

vendedor. Porém, essa tese não é unânime, existindo criticas onde os institutos 

penais já existentes dariam conta de resolver a questão. 

É preciso ter cuidado com as interpretações nesse sentido para que não 

se atribua corresponsabilidade a vitima que se colocou em risco, pois o que se 

buscaria é uma mensuração mais justa da pena ao agente que cometeu o 

delito. Essa mensuração já existe no nosso Código Penal em seu art. 59. Esse 

artigo traz em seu caput que o juiz deverá no momento da fixação da pena 

levar em consideração o comportamento da vitima, entre outros fatores, para 

assim estabelecer o quantum necessário e suficiente de pana. No caminho 

tomado pela lei 12737/2012 poderíamos falar que pelo usuário não tomar as 

devidas precauções com relação à segurança de seus dispositivos 

informáticos, ele assumiu o risco de ter seus dados copiados, alterados ou 

destruídos, não havendo assim porque se dizer que houve um crime, pois se 

afasta o fato típico, não havendo que se falar assim de punição ao agente de 

tal ato. Dessa forma, a privacidade perde o foco, o que não ocorreria caso se 

considerasse a ação do autor como crime e aplicasse o art. 59 do Código 

Penal para quantificar a pena.  

Ainda com relação ao usuário do dispositivo tomar os cuidados de 

segurança, verificando-se o ultimo PNAD (Pesquisa Nacional por Amostragem 

de Domicílios), realizado em 2011 pelo IBGE, constata-se que 77,7 milhões de 



pessoas, com 10 ou mais anos de idade, haviam acessado a Internet nos 

últimos três meses. Desse contingente um total de 11,8%, ou seja, 

aproximadamente 9,1 milhões de pessoas não possuem instrução ou possuem 

menos de quatro anos de instrução. Analisando tais números, nota-se que é 

alto o contingente de pessoas que não possuem instrução, de forma que a 

cobrança de certos conhecimentos técnicos para proteção de seus dados, de 

sua privacidade é incompatível. Nesse sentido, a lei perde o seu foco de 

proteção e se envereda por caminhos que abrem brechas a ações claramente 

delituosas, e que o seriam caso existisse um antivírus, por exemplo. 

2.2.  Da lei penal no espaço em crimes virtuais 

O Código Penal brasileiro traz em seu art. 5º que será aplicada a lei penal 

brasileira aos crimes cometidos dentro do território nacional, sendo extensão 

do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza 

publica ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem e no 

caso de embarcações e aeronaves brasileiras mercantis ou privadas que se 

encontraram no espaço aéreo correspondente ou no alto mar. Além disso, a 

aplicação da lei brasileira também valerá no caso de crimes praticados a bordo 

de embarcações ou aeronaves privadas estrangeiras quando estiverem em 

pouso ou no espaço aéreo brasileiro ou em porto ou mar territorial brasileiro, no 

caso das embarcações. 

Em relação ao local do crime, a lei brasileira adota a teoria da ubiquidade 

que entende que deve ser considerado o local da conduta e do resultado, 

conforme art. 6º do Código Penal. Nesse sentido, como ficariam os crimes 

praticados no ambiente cibernético, onde o autor pode nunca ter pisado em 

solo brasileiro e ter cometido um crime aqui? No trabalho Desafios do Direito 

Penal no Mundo Globalizado: A Aplicação da Lei Penal no Espaço e os crimes 

informáticos, de autoria de Christiany Pegorari Conte e Coriolano Aurélio de 

Almeida Camargo Santos, os autores trazem um cenário bem interessante e 

nada impossível de um delito onde o autor no Chile, invade sistema informático 

no Canadá, através de um servidor brasileiro, com os prejuízos ocorrendo no 

Japão. Num cenário como esse, como aplicar a lei penal? 

O ambiente cibernético não está restrito a um território, ele extrapola as 

fronteiras territoriais de aplicação da lei penal, no caso de um autor que invade 



um dispositivo informático, burlando as seguranças aplicadas sobre esse 

dispositivo, que possua nacionalidade diversa da brasileira e resida em 

território estrangeiro, como aplicar a lei tratada nesse trabalho? 

O Código Penal no seu art. 7º traz situações de aplicação da lei penal 

brasileira fora do território nacional, na forma de extraterritorialidade 

condicionada e extraterritorialidade incondicionada. Em termos 

incondicionados, aplica-se a lei brasileira caso o crime seja contra a vida ou 

liberdade do Presidente da Republica, crime contra o patrimônio ou a fé 

publica, contra a administração publica ou ainda em crime de genocídio. Já no 

caso das condicionadas, serão aplicados nos casos de crime que por 

convenções ou tratados o Brasil comprometeu-se a punir, crimes praticados por 

brasileiros e os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, 

sejam elas mercantes ou privadas, em território estrangeiro, onde nesse 

território não foram julgados. Pode-se observar que apenas no caso do 

brasileiro que comete crime no exterior, haveria previsão para aplicação da lei 

penal brasileira. Dessa forma, pode-se observar que a questão do espaço traz 

grande dificuldade na aplicação de lei, mais especificamente da lei que está 

sendo estudada, devido ao seu caráter extraterritorial, demandando assim 

maiores esforços para que um bem seja tutelado nessa nova sociedade, a 

sociedade da informação. 

3. Dos esforços para punição dos crimes cibernéticos 

Como anotado no item anterior, a nova realidade que foi trazida pela 

internet trouxe dificuldades a proteção dos bens quando observados no 

ambiente da internet. O esforço de uma lei pontual pode não ter aplicação 

efetiva quando se observa o mundo cibernético, um mundo caracterizado pelo 

fluxo de dados numa rede que não possui fronteiras, fica evidente a 

necessidade de trabalhos conjuntos entre Estados para que a proteção se 

torne mais efetiva. Nesse ponto vale falar sobre a Convenção de Budapeste 

que tem como intuito facilitar o tratamento dessas questões entre os países 

signatários dessa convenção. A convenção ocorreu no ano de 2001 na cidade 

de Budapeste, na Hungria, entrando em vigor em 2004, tendo como intuito 

tipificar os crimes cometidos na internet, dizendo em seu preâmbulo que possui 

como objetivo uma política criminal comum, com o objetivo de proteger a 



sociedade dos crimes no ciberespaço, através da adoção de uma legislação 

adequada para esse assunto e também com a cooperação internacional, uma 

cooperação entre Estados e a indústria privada. O documento traz a definição 

dos cibercrimes, as infrações previstas, o tratamento processual desses crimes 

e a cooperação entre os Estados. 

Vale destacar a cooperação entre os signatários da Convenção. Nela fala-

se de uma rede 24 horas, 7 dias por semana, para facilitar a comunicação dos 

delitos, com disponibilização de informações técnicas, entre outras ações de 

suma importância para a investigação. Fica dessa forma o exemplo de uma 

ação feita para tratamento desses tipos de crime, onde a cooperação é palavra 

chave para que o Direito possa se enveredar por essa seara e trazer a 

proteção aos bens que lhe é de costume fazer. 

4. Do Marco Civil da Internet 

Outro ponto que merece destaque é em relação ao projeto de lei do 

Marco Civil da Internet (PL 2126/2011), que é chamado por seu relator, 

deputado federal Alexandre Molon (PT-RJ), de uma espécie de constituição da 

internet no Brasil que visa tratar dos direitos e deveres dos usuários e do 

governo em relação à internet, trazendo princípios e garantias para o seu uso, 

tendo como um dos pontos tratados nesse projeto de lei a questão da 

privacidade dos usuários da rede, proteção dos dados pessoais dos 

internautas. Esse projeto até o momento não tem previsão de entrar em vigor, 

sendo necessário ainda tramites dentro do poder legislativo para que vire lei e 

passe a ter efeitos, mas é um esforço importante para traçar as diretrizes, 

abrindo assim novos rumos para o Direito na internet brasileira. 

Através dessa análise, faz-se mais importante o investimento no 

andamento do projeto de lei do Marco Civil, do que a confecção de leis 

esparsas pelo legislador. O Marco Civil abordaria questões mais profundas, 

permitindo assim trilhar melhor no rumo do aprimoramento das proteções 

jurídicas no ambiente cibernético. 

5. Conclusão 

A evolução tecnológica mudou a nossa forma de se relacionar com o 

mundo, diminuindo distancias, permitindo comunicações que antes demoravam 



dias para acontecer, e que hoje acontecerem em segundos. O mundo se tornou 

mais rápido, mais integrado, mais globalizado, em um período de mais ou 

menos 60 anos a sociedade foi transformada profundamente pela tecnologia, 

pelo computador, pela internet. Necessidades que antes nem sonhávamos que 

poderia existir, serem possíveis, hoje são triviais e a cada dia as novidades 

aparecem, num caminho sem volta. Num mundo assim tão integrado, o Direito 

tem novos desafios para antigas questões, às proteções aos bens, à 

propriedade, a liberdade, a privacidade continua existindo, mas hoje estão 

inseridos nesse mundo mais rápido, sem fronteiras, cabendo o Direito tutelar os 

bens e ser usado no momento do descumprimento. Porém, o tempo de 

evolução do Direito não é igual ao da evolução tecnológica e novas questões 

ficam sem resposta. 

A lei 12.737/12 veio trazer uma luz, proteger a privacidade no meio a essa 

realidade, tratando da questão da invasão de dispositivos informáticos, mas 

seria ela efetiva? Nos pontos que foram abordados nesse projeto a visão que 

fica é que não se chegou à efetiva proteção, considerando questões de 

proteção técnica para o enquadramento da ação ao fato típico, a existência ou 

não de um delito. Ainda nesse ponto, como podemos observar no transcorrer 

do projeto, o próprio Código Penal no momento do cálculo da pena leva em 

consideração o comportamento da vitima. Outro ponto é em relação a 

necessidade de nortear o uso da internet, estabelecendo os direitos e deveres 

dos usuários dessa rede, traçando os princípios e garantias, e nesse tocante o 

Marco Civil se faz importante para dar o norte as proteções jurídicas no 

ambiente cibernético. 

Creio que um ponto importante a ser destacado é a questão da 

extraterritorialidade da internet, onde se faz necessário à colaboração entre os 

Estados para a efetiva proteção dos bens jurídicos dentro do ciberespaço, 

esforços pontuais seriam menos efetivos que esforços conjuntos, sendo a 

Convenção de Budapeste um ponto de destaque nessa abordagem. Em um 

ambiente integrado é necessário à integração dos Estados, a cooperação 

desses para a efetiva proteção. O fato tratado por essa lei teve grande 

repercussão tendo ocorrido com a atriz Carolina Dieckmann, uma pessoa 

publica, atriz da rede Globo. Com isso, essa lei passou a frente de muitas 



outras, o Marco Civil da Internet, por exemplo, podendo ser atribuído os 

adjetivos casuístico e promocional a essa lei, como descrito no artigo da Carta 

Forense. Gostou-se esforço legislativo em uma lei que tem uma eficácia 

limitada. Muito ainda tem que ser trabalhado no Direito Digital Brasileiro. 
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