
A Lei Azeredo e os crimes eletrônicos

Por Guilherme Gouvêa Pícolo em 29/Mai/2012

Projeto de lei prestes a ser aprovado abre portas para a criação de uma legislação específica no 
combate aos crimes digitais no país.

Discriminação racial, ofensa à honra, invasão de computadores, violação de direitos autorais, fraude 
e uso indevido de senhas e número de cartões de crédito, disseminação de vírus para destruir os 
sistemas  de  terceiros  ou  para  invadir  a  privacidade  alheia  com  fins  escusos.  São  condutas 
recorrentes na história da internet e têm preocupado, por mais de uma década, os usuários da rede e 
os especialistas da área jurídica.

O grande obstáculo para conter a disseminação do que se convencionou chamar de "crimes digitais" 
residiu, por muito tempo, no vácuo legal sobre a definição e a previsão de tipos específicos a este 
meio. Parte do problema também é consequência da obsolescência do Código Penal que, por datar 
da década de 1940, não consegue - obviamente - abranger todos os atos que são praticados nos 
meios  digitais  e  tidos  como  lesivos  e  criminosos  pela  sociedade.  Além disso,  a  falta  de  uma 
estrutura  policial  e  logística  direcionada  à  questão  permitiu  que,  por  muito  tempo,  a  internet 
ganhasse o predicado de "terra de ninguém".

Após uma série de projetos sobre crimes eletrônicos idealizados no limiar do ano 2000 - inclusive 
um de autoria do senador Renan Calheiros - a proposta do então deputado Luiz Piauhylino, levada à 
Câmara em 1999, seduziu alguns políticos e profissionais da informática por estar ancorado em 
conceitos técnicos corretos e bem fundamentados, permitindo a criação de uma lei coerente, com 
todos os requisitos para se tornar efetiva.

Passados quase 13 (treze!) anos, o controverso projeto de lei 84/99 recebeu o aval da Comissão de 
Ciência,  Tecnologia,  Comunicação  e  Informática  e  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  da 
Câmara dos Deputados. Agora, o projeto segue para aprovação no Senado e a seguir, para sanção 
presidencial.

A aprovação do texto final, emendado diversas vezes, é considerada certa por se tratar de um acordo 
entre  governo  e  oposição,  que  digladiaram-se  por  mais  de  uma  década,  emperrando  o 
desenvolvimento do tema.
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Governo e oposição não concordavam

Os Primórdios

Em 1999, o projeto de lei 84/99 era encaminhado à Câmara dos Deputados como uma tentativa de 
modernizar a legislação criminal envolvendo a informática, especialmente com o fim de reprimir o 
uso  nocivo da  web.  A ideia  era  a  criação de  um estatuto  básico  que introduzia  o  conceito  da 
informática  à  lei.  Ele  não  só  definia  novos  tipos  penais  para  crimes  eletrônicos,  mas  também 
estendia  a  aplicação  de  tipos  já  existentes  no  Código  Penal  (como  o  crime  de  "estelionato 
eletrônico", previsto no projeto original).

Em 2003, o texto foi submetido à votação pelo Plenário da Câmara e aprovado, com alterações. No 
mesmo ano, o projeto começou a ser objeto de discussão na mídia e polarização política entre o PT 
e seus aliados e o PSDB, partido do proponente do projeto.
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Proposta foi encaminhada à Câmara dos Deputados

A "Lei Azeredo"

Em 2008, o projeto 84/99 passou a tramitar em regime de urgência e recebeu um substitutivo ao 
texto, de autoria do deputado Eduardo Azeredo, também do PSDB.

Como informa o site da Câmara dos Deputados, pela redação de Azeredo, passariam a figurar como 
crimes, com penas de reclusão de 1 a 6 anos, além da multa:

• Acesso não autorizado a sistema informatizado protegido por restrição de acesso;
• Obtenção, transferência ou fornecimento não autorizado de dado ou informação;
• Divulgação,  utilização,  comercialização  e  disponibilização  de  dados  e  de  informações 

pessoais  contidas  em sistema informatizado com finalidade distinta  da que motivou seu 
registro;

• Destruição, inutilização, deterioração de coisa alheia ou dado eletrônico alheio;
• Inserção ou difusão de código malicioso ou vírus em sistema informatizado;
• Estelionato eletrônico (difundir código malicioso para facilitar ou permitir acesso indevido a 

sistema informatizado);
• Atentado  contra  a  segurança  ou  o  funcionamento  de  serviço  de  água,  luz,  força,  calor, 

informação, telecomunicação ou outro serviço de utilidade pública;
• Interrupção ou perturbação de  serviço  telegráfico,  telefônico,  informático,  telemático  ou 

sistemas informatizados;
• Falsificação, no todo ou em parte, dado eletrônico ou documento público ou particular.
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Isso não era tudo. O substitutivo estendia a interceptação do fluxo de comunicação mesmo

para  os  crimes  apenados  com  detenção,  inserindo  novo  dispositivo  na  lei  sobre  interceptação 
telefônica (lei 9.296/96). Impunha aos provedores de acesso e servidores, também, a guarda de 
dados referente à navegação do usuário durante um período mínimo de três anos.

O deputado Azeredo, na época,  também exortou o país a tornar-se signatário da Convenção de 
Budapeste, de 2001, que trata dos crimes eletrônicos dando ênfase ao direito autoral de obras na 
internet, o que na prática nunca aconteceu. Sustentou o político que o Brasil precisava de uma 
legislação criminal mais dura para conter o crime eletrônico e que a liberdade de expressão não é 
absoluta, tendo seus limites estabelecidos em função do cumprimento das leis.

Os  detratores  do  texto  de  Azeredo  -  ou  seja,  todo  o  Partido  Trabalhista,  seus  aliados  e  parte 
relevante  da  mídia  -  insurgiram-se contra  o  que  consideraram uma afronta  à  democracia,  uma 
tentativa  de  estabelecer  limites  à  liberdade  de  expressão,  ao  controle  pessoal  imotivado,  ao 
denuncismo e à perda da privacidade dos internautas. Enfim, os argumentos de ambos os lados são 
uma repetição daquilo que vimos nos EUA com relação aos projetos Sopa e Pipa, confrontando a 
liberdade individual com o direito-dever do Estado de investigar e punir novas condutas delitivas.

As críticas também floresceram na sociedade civil. Por exemplo, em 2008, no Fórum Internacional 
de  Software  Livre,  que  ocorreu  em Porto  Alegre,  entusiastas  dos  softwares  distribuídos  sob  a 
Licença Geral Pública (GNU) iniciaram um abaixo-assinado contra o projeto, reunindo 350 mil 
assinaturas, segundo seus organizadores.

O CDT (Centro para Democracia  e  Tecnologia),  que recentemente criticou propostas  de lei  no 
exterior como a Sopa, Pipa e Cispa, também expressou, à época, preocupações contra o que avaliou 
ser um atentado contra a privacidade e à liberdade.

Segundo o blog do jornal O Estado de São Paulo, de 26/06/2009, o então presidente Lula afirmou 
categoricamente que  "a Lei Azeredo é censura" e que estaria disposto a vetá-la, caso fosse aprovada 
da forma como proposta em 2008. Deputados e Senadores  da base aliada ao governo (como a 
deputada  Luiza  Erundina),  enfrentaram o  projeto  de  frente  e  pediram a  abertura  de  consultas 
públicas sobre o texto, o que realmente ocorreu.
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Projeto de lei é feito em 2008

O que a nova lei traz de novo

A nova  versão  do  projeto  de  lei  aprovada  pela  CCTCI  (Comissão  de  Ciência  e  Tecnologia, 
Comunicação e Informática) da Câmara dos Deputados em 23/05 foi uma forma que governo e 
oposição encontraram para colocar  uma pedra  sobre  o projeto de  lei,  permitindo que a  grande 
demanda social a respeito do tema comece a se desenrolar nos meios legais, de uma maneira mais 
produtiva,  especialmente  tendo  em  vista  episódios  recentes  de  grande  repercussão,  como  o 
vazamento das fotos de Carolina Dieckmann.

O texto original e o substitutivo de Azeredo tiveram 17 dos 22 artigos mutilados. De acordo com o 
projeto aprovado, surrupiar números de contas, senhas e números de cartões de crédito para obter 
vantagem indevida equivale ao crime de falsificação de documento particular, que prevê multa e 
pena de um a cinco anos de reclusão.  Quem utilizar  telefone celular  ou outro dispositivo para 
fraudar sistemas e redes com o mesmo fim também estará sujeito à punição.

Outra  alteração  estabelece  pena  para  casos  de  divulgação  de  dados  eletrônicos  que  possam 
favorecer o inimigo, prejudicando operações militares ou comprometendo a eficiência bélica do 
país. Tal prática, que será incluída no Código Penal Militar, prevê pena de 20 anos de reclusão à 
pena de morte, porém aplica-se apenas aos períodos em que o país esteja em tempos de guerra 
declarada.

Há também uma nova previsão legal em relação ao crime de racismo (lei 7.716/89), que exige a 
retirada imediata de conteúdos discriminatórios do ar. A legislação já prevê multa e pena de dois a  
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cinco anos de prisão para crimes racistas cometidos pelos meios de comunicação.

O  texto  aprovado  também exige  que  os  órgãos  da  polícia  criem  delegacias  especializadas  no 
combate de crimes digitais.

Embora os patrocinadores da lei tenham ficado com um sabor de derrota na boca, por outro lado 
contentaram-se com a intuição de que esta lei, ao ser aprovada, inaugura uma nova era na produção 
legislativa  nacional,  em  que  a  informática  não  será  mais  tratada  como  algo  misterioso  e 
extraordinário, mas apenas como mais uma matéria a ser normatizada.

Código Penal já prevê algumas punições

O que já existe na legislação

Segundo pesquisa da empresa Symantec, 80% dos brasileiros acredita que não haverá punição para 
um crime cometido pela internet, nem que sua autoria será identificada. O estudo é indicativo de 
que  o  brasileiro  não confia  nos  meios  de  repressão  ao  crime digital  e  também que potenciais 
criminosos sentem-se confortáveis para praticar seus delitos, sob o véu do anonimato e a certeza da 
impunidade.

Na verdade, é um grande erro alguém pensar que recebeu um passe livre para fazer o que bem 
entende só pelo fato de estar escondido atrás de um computador. Embora a legislação dedicada à 
informática não seja perfeita e mereça aprimoramentos, boa parte dos atos nocivos cometidos online 
já estão tipificados como crimes na legislação - o que muda é apenas o meio de sua execução. Além 
disso, o rastreamento de IPs (endereço de internet) de equipamentos e nós de redes de onde partem 
as eventuais condutas ilícitas é uma rotina já corriqueira entre as divisões de investigação e combate 

6



A Lei Azeredo e os crimes eletrônicos

ao crime eletrônico das polícias brasileiras (mesmo quando se utilizam aplicativos para "mascarar" 
o IP, é possível rastreá-lo).

Abaixo, nós listamos alguns dos crimes habitualmente cometidos pela internet, as suas penas e a sua 
previsão legal:

A- Discriminação ou Preconceito racial

Onde está: lei 7.716/89.
O que pune: os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou 
procedência nacional. Para nosso estudo, interessa especialmente o art. 20, que define como crime 
"praticar, induzir ou incitar a discriminação".
Consequências: Nesta lei, está o fundamento pelo qual foi condenada a estudante Mayara Petruso, 
após divulgar no Twitter Bronze No ranking semanal frases de ódio dirigidas aos nordestinos. No 
caso de incitação à discriminação, veiculada pela internet (meio de comunicação em massa), ou da 
veiculação ou distribuição da suástica para fins de propaganda do nazismo, a pena é de reclusão de 
dois a cinco anos, mais multa.
Os crimes de discriminação são imprescritíveis e inafiançáveis. E não se confundem com a injúria  
(ofensa pessoal) motivada por motivo de raça, cor, etnia ou religião.

B- Crimes Contra a Honra

Onde estão: artigos 138 a 145 do Código Penal, que definem a injúria (ofensa à dignidade ou ao 
decoro da pessoa), a calúnia (imputação falsa de crime) e a difamação (divulgar fato ofensivo à 
reputação de alguém, por documentos escritos, vídeos, sinais ou imagens).
Consequências:  No caso da injúria, a pena é de detenção de um a seis meses e multa; a injúria 
qualificada por elemento de raça, cor, etnia, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de 
deficiência tem pena estabelecida de reclusão de um a três anos e multa. Na difamação, a pena, em 
regra, é de detenção de três meses a um ano, e multa; no caso de calúnia, detenção de seis meses a 
dois anos, além da multa.

C- Falsa identidade

Onde está: artigo 307 do Código Penal
O que pune: o ato de fazer-se passar por outra pessoa para obter vantagem indevida ou causar dano.
Consequências: detenção de três meses a um ano ou multa.

D- Violação dos direitos do autor

Onde está: art. 184 do Código Penal e lei 9.610/98.
O que pune: o uso e a reprodução indevidos de obras intelectuais (programas, vídeos, músicas, 
livros...).
Consequências:  na modalidade simples,  que também envolve baixar  ou compartilhar  músicas  e 
vídeos sem pagar pela licença, a pena é de detenção de três meses a um ano ou multa; se houver 
finalidade de lucro, é de dois a quatro anos. Uso de software pirata - detenção de seis meses a dois 
anos e multa; se for com fins comerciais, a pena é de um a quatro anos de detenção, mais a multa.
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E- Estelionato

Onde está: artigo 171 do Código Penal.
O que pune: a obtenção de vantagem ilícita em detrimento de prejuízo alheio por qualquer meio 
fraudulento. O uso de códigos "phishings" para pegar e usar números de cartão de crédito e senhas 
de conta corrente no momento referem-se a este crime, embora receba  tratamento específico no 
novo texto de lei aprovado.
Consequências: reclusão, de um a cinco anos e multa.

F- Extorsão

Onde está: artigo 158 do Código Penal.
O que pune: o constrangimento de alguém para que faça ou deixe de fazer algo, mediante violência 
ou grave ameaça, com o objetivo de obter vantagem econômica indevida. É o crime pelo qual estão 
sendo acusados os suspeitos de copiar e divulgar as fotos de Carol Dieckmann (houve a tentativa,  
segundo a atriz).
Consequências: reclusão, de quatro a 10 anos e multa.

G- Incitação ou Apologia ao Crime

Onde está: artigos 286 e 287 do Código Penal.
O que pune: a apologia ou incitação da prática de qualquer fato definido como crime.
Consequências: detenção, de três a seis meses, ou multa.

H- Formação de quadrilha ou bando

Onde está: artigo 288 do Código Penal.
O que pune: a associação de mais de três pessoas para cometer crimes.
Consequências: reclusão de um a três anos.

I- Ameaça

Onde está: art. 147 do Código Penal.
O que pune: a ameaça de causar mal injusto e grave a alguém, por palavras ou outros meios de  
expressão.
Consequências: Detenção, de um a seis meses, ou multa.

J- Pornografia infantil (Pedofilia)

Onde está: artigos 241 a 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente.
O que pune: a distribuição, comercialização, produção, circulação por meio de quaisquer redes e a 
obtenção de fotos e vídeos contendo cenas pornográfica envolvendo crianças ou adolescentes.
Consequências:  a  produção,  a  comercialização das  imagens e  a  distribuição são apenados com 
reclusão de quatro a oito anos, em geral, além da multa; a aquisição e manutenção de posse das 
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imagens tem pena máxima de quatro anos de reclusão e multa.

K- Dano

Onde está: artigos 163 do Código Penal.
O que pune: a destruição, inutilização ou danificação de coisas alheias.
Consequências: a pena pode chegar até a três anos de detenção, se o crime é cometido por motivo  
egoístico ou com prejuízo considerável à vítima (dano qualificado).

Há casos mais complexos, como o exemplo do "cyberbulling" - prática intencional e reiterada de 
humilhações  pela  internet  e  que,  não  possuindo  uma lei  específica  que  o  defina  como crime, 
envolve a prática de um concurso de crimes (injúria, ameaça, difamação, quadrilha...).

Na esfera cível, a vítima de todos esses crimes, ou de outros comportamentos que afrontem sua 
privacidade e intimidade, pode pleitear indenização por danos morais do ofensor.

Claro  que  o  nosso  objetivo,  aqui,  não  é  nos  aprofundar  sobre  direito  criminal,  mas  apenas 
demonstrar como algumas condutas definidas como crime podem ser executadas no meio digital 
sem perder a sua classificação delitiva.

O mito da internet como "terra de ninguém" é muito perigoso, pois dá a falsa sensação de que pode-
se viver num mundo à parte e sem leis. Mas a lição importante é que, pessoalmente ou escondido no 
aparente anonimato da grande rede, você é um cidadão sujeito à aplicação da lei como qualquer 
outro - seja ela genérica ou específica.

Fonte: http://www.superdownloads.com.br/materias/lei-azeredo-crimes-eletronicos.html
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