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1. RESUMO 

Nos últimos anos ocorreram inúmeros avanços nas áreas de Redes de 

Computadores e Telecomunicações que implicaram em incontáveis benefícios 

permitindo a circulação da Informação em tempo real e de uma forma globalizada 

através da Internet. No entanto, com toda esta acessibilidade a informação e 

tecnologias, surgiu também um novo tipo de ameaça: a cibernética, com potencial 

para causar grandes prejuízos financeiros, expor informações sigilosas e trazer uma 

avalanche de problemas para pessoas, empresas e organizações. No presente 

trabalho, são estudados alguns problemas de que trata a Segurança da Informação 

e aspectos da Legislação Brasileira sobre este tema. 

2. INTRODUÇÃO 

O espaço cibernético é visto como um ambiente ideal para práticas ilícitas, 

crimes, roubo de informações e até terrorismo devido a aparente dificuldade de 

identificação dos autores destas ações [1] [2]. 

Empresas e organizações tornaram-se alvos dos mais diversos ataques que 

se valem de vulnerabilidades de seus Sistemas Computacionais. Portanto, a 

implantação de uma Política de Segurança da Informação passou a ser uma missão 

obrigatória. Tornou-se imprescindível empreender esforços e investir na 

infraestrutura de segurança, planejar e gerenciar a execução de ações, oferecer 

treinamentos e capacitação de funcionários e colaboradores para enfrentar esta 

realidade [3] [5]. 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho objetiva estudar a importância da Segurança da 

Informação e seus aspectos na Legislação Brasileira: deseja-se ampliar a 

compreensão sobre alguns problemas ligados a segurança da informação e levantar 

pontos importantes para uma gestão de segurança adequada nas empresas e 

organizações. Deseja-se estudar diferentes tipos de ataques a segurança dos 

Sistemas de Informação, quais tecnologias podem ser empregadas para aumentar a 

proteção dos mesmos e que dispositivos legais são oferecidos na Legislação 

Brasileira para fazer frente a este problema. 

4. METODOLOGIA 

Este trabalho está sendo realizado por meio de cuidadosa Pesquisa 

Bibliográfica na literatura científica e técnica, com consulta a livros, revistas e 



periódicos nas diversas áreas do conhecimento: Segurança da Informação, 

Computação, Direito, entre outras. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A Segurança da Informação pode ser divida em três grandes frentes: 

Segurança Operacional, Segurança Lógica e Segurança Física [2][3]. 

A Segurança Operacional cuida da administração da segurança na 

empresa/organização: há que se definir um plano de segurança passando pelas 

etapas de planejamento, execução e acompanhamento. Após realizar uma análise 

de risco e custos, deve ser definida uma Política de Segurança a ser implantada na 

empresa/organização (e, em particular, nos Sistemas de Informação da mesma). 

Nesta etapa, também são estabelecidos procedimentos, normas, e padrões de 

segurança. É imprescindível que todos funcionários e colaboradores da empresa ou 

da organização tomem conhecimento da política de segurança a ser adotada, bem 

como que se achem envolvidos no seu processo de implantação e execução [3]. 

Deve-se também manter a integridade dos dados e informações, estabelecer 

mecanismos para garantir privacidade e implantar autenticação para evitar acessos 

indevidos: isto compete a Segurança Lógica. Por último, a Segurança Física 

compreende a adoção de controles, ferramentas e mecanismos físicos capazes de 

lidar na prevenção e também na ocorrência de situações de quebra de segurança 

[3][5]. A política de segurança da informação implantada nas empresas e 

organizações deve ser capaz de provisionar respostas a toda sorte de ataques aos 

sistemas computacionais que incluem vírus, tentativas de espionagem e roubo de 

informações e senhas, sabotagens para adulterar ou destruir informações, entre 

outros [1][2]. 

Com efeito, os crimes cibernéticos são uma pratica comum não só no Brasil, 

mas no mundo todo, e é um dos grandes problemas da realidade atual das 

empresas e instituições pois, com o surgir de novas tecnologias, abre-se um leque 

para novos tipos de fraudes [4][1]. Por crime cibernético compreende-se todo aquele 

que é feito via rede ou que envolve um computador de pequena ou grande escala. 

No gênero fraudes virtuais estão incluídos: estelionato, invasão de privacidade, 

crimes contra a honra, pirataria, etc [4]. 

A evolução social e tecnológica é uma realidade humana e o Direito deverá 

adaptar-se a ela, adequando a legislação para sua correta e benéfica utilização por 



todos os cidadãos. A Lei n.12.737/2012, que dispõe sobre a tipificação criminal de 

delitos informáticos e altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal que foi acrescido dos arts. 154-A e 154-B, e a Lei Nº 12.965, DE 23 

ABRIL DE 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 

da Internet no Brasil, foram introduzidas em nossa legislação como tentativas válidas 

de regular o ambiente cibernético. Entretanto, é sabido quão dinâmico é o avanço 

tecnológico e quão difícil é controlar suas infinitas possibilidades [4][2]. 

Muitas empresas têm prejuízos vultosos decorrentes de atos criminosos que 

deixam seus serviços indisponíveis, equipamentos danificados, informações 

adulteradas e até mesmo quando sofrem espionagem, extraindosuas informações 

privadas para terceiros obterem vantagens comerciais [1][2].  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares obtidos deste estudo apontam para a crescente 

necessidade de se implementar políticas de segurança adequadas para fazer frente 

ao grande leque de ataques e crimes cibernéticos a que as empresas e 

organizações estão expostas. Adicionalmente, a Legislação Brasileira deve 

prosseguir em buscar mecanismos de se prover respostas satisfatórias a estas 

condutas criminosas. 
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