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Internet 
Conceito 
 A Internet é uma imensa rede que possibilita 
milhões de computadores no mundo inteiro conectarem-se, 
com o objetivo de executar diversas funções, 
podendo citar, dentre elas: 
–  e-mail (correio eletrônico), 
–  e-commerce (comércio eletrônico), 
–  e-government (governo eletrônico), 
–  e-learming (ensino à distância), entre outras, 
–  redes sociais 
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COLABORAÇÃO NA INTERNET 
 
 
Transformação interna na maneira de utilização da internet: o 

usuário passou a ser mais PARTICIPATIVO e CONTRIBUIR 
com seu próprio CONTEÚDO. 
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SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	  

• Inclusão digital 
• Surgimento da criminalidade informática 
• Crescimento do número de vítimas 
• Crescimento do número de investigações 
• Impacto na aplicação do Direito 
• Novas leis  
• Novas técnicas para investigação 
• Agentes especializados	  
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Anonimato na rede  
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CONSEQUÊNCIAS	  DE	  POSTAR	  NA	  INTERNET	  UM	  
MATERIAL	  COMPROMETEDOR	  

	  
•  INTERNET:	  PAPEL	  PICADO	  JOGADO	  AO	  VENTO	  –	  DIFÍCIL	  RECOLHER	  TODOS	  OS	  PEDAÇOS	  
	  
•  CRIANÇAS	  E	  ADOLESCENTES:	  HÁ	  CONSCIÊNCIA	  DAS	  REAIS	  CONSEQUÊNCIAS	  NA	  POSTAGEM	  

IRRESPONSÁVEL?	  
	  
•  	  	  Preservação da imagem: 

jamais se deixar fotografar ou 
filmar em cena íntima 

CUIDADOS	  COM	  AUTO	  EXPOSIÇÃO	  
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Privacidade 
na Web 
Fonte: G1/Globo.com 
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Estados Unidos 
Privacidade: Alunos da escola de Direito da Universidade Fordham criaram um dossiê sobre 
juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, com base nas informações disponíveis Internet. 
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PASSADO DIGITAL 
• AGO/2010: Eric Schmidt, ex-CEO da Google, 
declarou ao “THE WALL STREET JOURNAL”: 
 

Temo que os jovens não entendam as consequências 
de ter tanta informação pessoal sobre eles disponível 
na internet.  
 

Prevê que todas as pessoas jovens um dia terão 
direito automaticamente a mudar de nome ao 
chegar à vida adulta para deixar para trás as 
travessuras da juventude guardadas nos sites de 
mídia social de seus amigos". 
 

 A empresa sabe "razoavelmente quem você é, 
razoavelmente do que você gosta e razoavelmente 
quem são seus amigos".¹ 

1. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/tec/784985-jovens-podem-ter-que-mudar-
nome-para-apagar-passado-na-web-diz-presidente-do-google.shtml, acessado em 
08/11/2010 às 12h27. 
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RESPONSABILIDADE	  DO	  PROVEDOR	  DE	  INTERNET	  
-‐  DECORRÊNCIAS:	  
	  
-‐  Será	  responsabilizado	  se	  após	  ser	  informado	  do	  ilícito,	  não	  agir	  com	  pronSdão	  

para	  reSrar	  os	  dados	  ou	  fazer	  com	  que	  o	  acesso	  a	  eles	  se	  torne	  indisponível.	  
	  
-‐  Dire@va	  2000/31/CE,	  do	  Parlamento	  Europeu	  e	  do	  Conselho,	  de	  8	  de	  junho	  

de	  2000	  (relaSva	  a	  aspectos	  legais	  dos	  serviços	  da	  sociedade	  de	  informação):	  
	  
-‐  “os	  provedores	  de	  armazenagem	  de	  conteúdo,	  como	  prestadores	  de	  serviço	  

da	  sociedade	  da	  informação,	  não	  serão	  responsabilizados	  desde	  que	  o	  
prestador,	  a	  par;r	  do	  momento	  em	  que	  tenha	  conhecimento	  da	  ilicitude,	  
atue	  com	  diligência	  no	  sen;do	  de	  re;rar	  ou	  impossibilitar	  o	  acesso	  às	  
informações”	  (art.	  14,	  alínea	  1	  “b”).	  	  
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RESPONSABILIDADE	  DO	  PROVEDOR	  DE	  INTERNET	  

-‐  BRASIL:	  
-‐  Resolução	  do	  Comitê	  Gestor	  de	  Internet	  CGI.br/RES/2009/003/P,	  item	  nº	  7:	  

	  “o	  combate	  a	  ilícitos	  na	  rede	  deve	  aSngir	  os	  responsáveis	  finais	  e	  não	  os	  meios	  
de	  acesso	  e	  transporte,	  sempre	  preservando	  os	  princípios	  maiores	  de	  defesa	  
da	  liberdade,	  da	  privacidade	  e	  do	  respeito	  aos	  direitos	  humano”.	  	  

	  
-‐  Modelo	  proposto	  para	  atuação	  dos	  provedores	  de	  internet:	  	  
-‐  no3ce	  and	  take	  down	  
-‐  indica	  a	  práSca	  que	  deve	  ser	  adotada	  pelo	  provedor	  quando	  ao	  ser	  avisado	  

(no3ce)	  do	  ilícito,	  deve	  reSrar	  ou	  bloquear	  o	  conteúdo	  (take	  down)	  
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RESPONSABILIDADE	  DO	  PROVEDOR	  DE	  INTERNET	  
TJ-SP Apelação Cível 990.10.126564-8, Dês. Relator: Francisco Loureiro 
“Discute-se nestes autos responsabilidade da ré por sua lentidão em retirar os 

conteúdos de seus domínios, o que caracterizaria uma omissão ou conivência 
ilícita. 

Persiste, na ausência de texto legal, fUndada dúvida sobre a natureza da 
responsabilidade civil das diversas categorias de provedores sobre o conteúdo 
das mensagens e imagens nocivas disponibilizadas na Internet.  (...) 

Há bom entendimento na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, no sentido de que “com relação à responsabilidade dos chamados 
"provedores de serviços", predomina na doutrina o princípio de que não 
respondem pela conduta dos usuários, salvo quando notificados da prática de 
um ato ilícito realizado ou em vias de ser praticado. A partir de então, devem 
tomar as providências imediatas para a cessação ou impedimento da lesão. 
Deixando de atuar, não obstante a notificação, poderão responder em conjunto 
com o autor do ato ilícito causador do dano” (TJSP, 3ª Câmara de Direito 

Privado, AI 584.783-4/7-00, Rel. Egidio Giacoia).  
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SAFETY Act (Introduced in Senate) 
S 436 IS  
February 13, 2009  
 
Internet Stopping Adults Facilitating the Exploitation of 
Today's Youth (SAFETY) Act of 2009 (Introduced in House) 
HR 1076 IH 
February 13, 2009  
 

Wi-fi  
Nos Estados Unidos há dois projetos de lei – um no Senate e  

outro na House of the Representatives – que trazem um artigo de  
mesmo teor: obrigação dos provedores de wi-fi em manter por dois anos 

todas as informações dos usuários. 
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Intemperança no tempo  

 As crianças brasileiras também são as 
que passam mais tempo conectadas na 
internet. São cerca de 18,3 horas gastas 
por semana na web, enquanto a média 
mundial fica em 11,4 horas/semana. 

 
•   Fonte: 

http://tecnologia.uol.com.br/seguranca/ultimas-noticias/2010/07/13/cerca-de-80-das-criancas-no-
brasil-ja-tiveram-experiencias-negativas-na-internet.jhtm  

 

 ''Brasileiros'' lideram ranking mundial em tempo online: 
oito em cada dez crianças brasileiras consideram que 
passam muito tempo na web. 
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Ciberbullying 
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Ciberbullying 
Fonte: Folha Online 
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Ciberbullying 
Fonte: Folha Online 
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Ciberbullying 
Fonte: Folha Online 



   Crimes Informáticos 
 e sua investigação 

20	  

  



   Crimes Informáticos 
 e sua investigação 

Ciberbullying 
Fonte: G1/Globo.com 
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Código Civil: 
Art. 932 - São também responsáveis pela reparação civil: 

I – os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua 
autoridade e em sua companhia 

 (...) 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais 

e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em 
razão dele; 

Responsabilidade 
Civil 
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	  	  	  	  	  	  MORTE	  DE	  JOVEM	  É	  ASSISTIDA	  EM	  FÓRUM	  NA	  INTERNET	  	  	  
	  

	  	  Quinta,	  10	  de	  agosto	  de	  2006,	  07h15	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Um	  jovem	  de	  16	  anos,	  morador	  do	  bairro	  São	  Geraldo,	  em	  Porto	  Alegre	  (RS),	  planejou	  a	  

hora	  e	  o	  local	  de	  sua	  morte	  e	  comparSlhou	  o	  momento	  do	  seu	  suicídio	  com	  outras	  
pessoas	  EM	  UM	  FÓRUM	  VIRTUAL	  NA	  INTERNET.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Além	  do	  blog,	  ele	  parScipava	  de	  fóruns	  virtuais	  de	  discussão,	  entre	  eles,	  grupos	  que	  
discuSam	  o	  suicídio.	  Foi	  em	  um	  desses	  fóruns	  que	  o	  adolescente	  encontrou	  pessoas	  
que	  o	  incen@varam	  a	  levar	  adiante	  a	  idéia	  de	  suicídio.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Além	  de	  os	  parScipantes	  darem	  ao	  jovem	  dicas	  sobre	  a	  forma	  considerada	  mais	  
eficiente	  para	  se	  matar,	  eles	  acompanharam,	  em	  tempo	  real,	  o	  momento	  de	  sua	  morte.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  O	  adolescente	  escreveu	  no	  site	  que	  Snha	  dúvidas.	  "Eu	  tenho	  duas	  grelhas	  queimando	  
no	  banheiro,	  alguém	  por	  favor	  pode	  me	  dizer	  ...	  quando	  eu	  posso	  entrar	  no	  banheiro	  e	  
deitar?	  Por	  favor,	  me	  ajudem,	  eu	  não	  tenho	  muito	  tempo."	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  As	  mensagens	  postadas	  em	  seguida,	  às	  14h42min,	  incenSvam	  a	  conSnuidade	  do	  plano.	  
"Como	  você	  está	  se	  virando?	  Espero	  que	  você	  consiga	  o	  que	  você	  quer.	  Talvez	  você	  vá	  
voltar	  em	  um	  momento	  tossindo."	  	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  (Fonte:	  www.terra.com.br)	  	  
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Responsabilidade 
da  

Universidade 
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Investigação do MPF e da PF culmina 
na prisão de pedófilo na Grande SP 
 PF prende em Osasco empresário que abusou sexualmente da filha, 
então com 9 anos, e transmitiu o vídeo pela internet 

     A Polícia Federal prendeu hoje de manhã em Osasco um empresário de 
32 anos que transmitiu ao vivo por uma web cam conectada ao 
messenger abuso sexual que praticou contra a filha, então com 9 anos. 
O Ministério Público Federal e a PF investigavam o caso desde 2004 e 
a procuradora da República Adriana Scordamaglia denunciou o 
acusado pelos crimes de atentado violento ao pudor e divulgação de 
pornografia infantil na internet e pediu sua prisão preventiva, deferida 
pela 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo. 

 Marcelo Oliveira 
Assessoria de Comunicação 
Procuradoria da República no Estado de S. Paulo 
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Pedofilia 
Fonte: G1/Globo.com 
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Pedofilia  
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Falsa Identidade 
•  CP – Art. 307. Atribuir-se 

ou atribuir a terceiro falsa 
identidade para obter 
vantagem, em proveito 
próprio ou alheio, ou para 
causar dano a outrem. 
Detenção, de três meses 
a um ano, ou multa, 
se o fato não constitui 
elemento de crime 
mais grave. 
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Pedofilia 
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Sexting 
Fonte: Terra 
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Sexting 
Fonte: G1/Globo.com 
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Pornografia Infantil 
  Alterado pela Lei 11829/08 

 
“Art. 241-A.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou 
divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou 
telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo 
explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:  
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.  
 
§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem:  
I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, 
cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo;  
II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às 
fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. 
 
§ 2o  As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1o deste artigo são 
puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente 
notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o 
caput deste artigo. 
 

Lei 11829/08 
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Pornografia Infantil 

www.opiceblum.com.br 

•  Art. 241-B.  Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, 
fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de 
sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: 

•   Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
•   § 1o  A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena 

quantidade o material a que se refere o caput deste artigo. 
•   § 2o  Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de 

comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas 
nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita 
por: 

•   I – agente público no exercício de suas funções; 
•   II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas 

finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o 
encaminhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo; 

•   III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso 
ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento 
do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público 
ou ao Poder Judiciário. 

•   § 3o  As pessoas referidas no § 2o deste artigo deverão manter sob sigilo o 
material ilícito referido. 
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RACISMO 
 Racismo - Lei nº 7.716/89 
 Art. 1º Serão punidos, 
na forma desta lei, os 
crimes resultantes de 
discriminação ou 
preconceito de raça, 
cor, etnia, religião ou 
procedência nacional. 
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Tráfico de drogas 



   Crimes Informáticos 
 e sua investigação 

Tráfico de Drogas 

www.opiceblum.com.br 

Ø  Tóxicos - Lei n.º 6.368/76 
 

 Tráfico – Art. 12.  Importar ou exportar, remeter, 
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à 
venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, 
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 
prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a 
consumo substância entorpecente ou que determine 
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar; 
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Autoral 
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Violação 
de Direito 

Autoral 
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Prova na 
Internet: 
o que está no 
mundo da web 
pode fazer prova 
no mundo real 
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Prova Impressão  
  

“Na fls. 11 dos autos foi juntada impressão de uma página do 
site norte-americano www.yahoo.com com a entrada para o 
serviço de hospedagem de páginas de usuários chamada 
geocities. Porém, nessa impressão não consta nenhuma 
evidência de uma página que difamou o autor lá inserida. Nas 
fls. 13 a 29 há impressão do que seria, segundo o autor, o 
conteúdo da dita página, chamada “Cafajestes Home Page”. 
Porém no canto inferior esquerdo está o endereço eletrônico, 
q u e n ã o é d a I n t e r n e t ,  p o i s  a s s i m c o n s t a : 
file://C:\CJB\CafejesteHome Page_arquivos\index.htlm. É de 
conhecimento de todos que usam computadores e estão com 
eles um pouco familizarizados que a letra “C” no início 
significa que o endereço do arquivo é na unidade “C” do 
computador, ou seja, o disco rígido. Assim não há prova 
alguma que algum dia existiu um site na internet que publicou 
o conteúdo impresso pelo autor.” (TJRS) 
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Prova Senha 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DIVULGAÇÃO DE 
CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA (E-MAIL) COM CONTEÚDO 
OFENSIVO À HONRA. Oficiada, a Companhia de Processamento de Dados 
do Município de Porto Alegre (PROCEMPA), responsável pelo servidor 
utilizado, informou que tal endereço eletrônico estava registrado sob a 
titularidade do A.L.M. (fl. 115).  
O requerido, aliás, não negou que o endereço lhe pertencia, não obstante 
alegasse a inexistência de prova de que enviou o “e-mail”.  
ORA, SABIDAMENTE, PARA ACESSAR À CONTA, ERA NECESSÁRIO 
INFORMAR UMA SENHA, A QUAL DEVE SER CONHECIDA APENAS DO 
USUÁRIO. Do contrário, não haveria razão para sua existência. 
Então, nas circunstâncias, o “e-mail” enviado é suficiente para comprovar o 
dano moral e sua autoria. Em seu apelo, o réu sugere que a mensagem 
eletrônica não se originou de sua conta. Para tanto, à vista de todas as 
evidências constantes dos autos, era necessário que tivesse sido vítima de 
fraude. De qualquer modo, por se tratar de prova extintiva do direito do 
autor, ao requerido competia sua produção, nos termos do art. 333, II, do 
CPC. (TJRS) 
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Crimes contra a liberdade individual  e a Honra 
 

CP, Art. 147 – Ameaça: Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou 
gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e 
grave: 
        Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.       
 
CP, Art. 138 – Calúnia: Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente 
fato definido como crime: 
        Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

  
CP, Art. 139 – Difamação: Difamar alguém, imputando-lhe fato 
ofensivo à sua reputação: 
        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
 
CP, Art. 140 – Injúria: Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade 
ou o decoro: 
        Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
 
 Internet – Muito Comum – Deixa Vestígio – Agravante  
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www.opiceblum.com.br 
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 CRIME DE DANO 

 
 
 

 
CP - Art. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 
Pena: detenção de um a seis meses, ou multa. 
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CRIMES:	  INTERNET	  BANKING	  –	  FRAUDE	  	  

CP	  -‐	  Art.	  155.	  §	  4º,	  II	  –	  Subtrair	  para	  si	  ou	  para	  outrem,	  coisa	  alheia	  móvel,	  
mediante	  fraude.	  

	  	  	  	  	  	  Pena	  –	  Reclusão	  de	  02	  a	  08	  anos.	  

	  	  	  	  	  	  (A	  fraude	  é	  empregada	  para	  iludir	  a	  atenção	  ou	  vigilância	  do	  ofendido,	  que	  
nem	  percebe	  que	  a	  coisa	  lhe	  está	  sendo	  subtraída)	  

CP	  -‐	  Art.	  171.	  Estelionato	  
	  	  	  	  	  Pena	  –	  Reclusão	  de	  01	  a	  05	  anos.	  

	  	  	  	  	  	  (A	  fraude	  antecede	  o	  apossamento	  da	  coisa	  e	  é	  a	  causa	  de	  sua	  entrega	  ao	  
agente	  pela	  víSma;	  esta	  entrega	  a	  coisa	  iludida,	  pois	  a	  fraude	  moSvou	  seu	  
consenSmento);	  

CP	  -‐	  Art.	  288.	  Formação	  de	  Quadrilha	  –	  Mais	  de	  três	  pessoas;	  
LC	  n.º	  105/01	  –	  Art.	  10.	  Quebra	  de	  Sigilo	  Bancário;	  

Lei	  n.º	  9.613/98	  –	  Art.	  1º,	  par.	  1º,	  II	  –	  Lavagem	  de	  Dinheiro	  
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Art.	  154-‐A.	  	  Invadir	  disposiSvo	  informáSco	  alheio,	  conectado	  ou	  
não	  à	  rede	  de	  computadores,	  mediante	  violação	  indevida	  de	  
mecanismo	  de	  segurança	  e	  com	  o	  fim	  de	  obter,	  adulterar	  ou	  
destruir	  dados	  ou	  informações	  sem	  autorização	  expressa	  ou	  

tácita	  do	  Stular	  do	  disposiSvo	  ou	  instalar	  vulnerabilidades	  para	  
obter	  vantagem	  ilícita:	  	  	  

Pena	  -‐	  detenção,	  de	  3	  (três)	  meses	  a	  1	  (um)	  ano,	  e	  multa.	  	  

“Invasão de dispositivo informático”   

LEI Nº 12.737, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012. 
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§	  1o	  	  Na	  mesma	  pena	  incorre	  quem	  produz,	  oferece,	  distribui,	  vende	  ou	  
difunde	  disposiSvo	  ou	  programa	  de	  computador	  com	  o	  intuito	  de	  permiSr	  a	  

práSca	  da	  conduta	  definida	  no	  caput.	  	  	  
§	  2o	  	  Aumenta-‐se	  a	  pena	  de	  um	  sexto	  a	  um	  terço	  se	  da	  invasão	  resulta	  

prejuízo	  econômico.	  	  	  
§	  3o	  	  Se	  da	  invasão	  resultar	  a	  obtenção	  de	  conteúdo	  de	  comunicações	  
eletrônicas	  privadas,	  segredos	  comerciais	  ou	  industriais,	  informações	  

sigilosas,	  assim	  definidas	  em	  lei,	  ou	  o	  controle	  remoto	  não	  autorizado	  do	  
disposiSvo	  invadido:	  	  	  

Pena	  -‐	  reclusão,	  de	  6	  (seis)	  meses	  a	  2	  (dois)	  anos,	  e	  multa,	  se	  a	  conduta	  não	  
consStui	  crime	  mais	  grave.	  	  
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§	  4o	  	  Na	  hipótese	  do	  §	  3o,	  aumenta-‐se	  a	  pena	  de	  um	  a	  dois	  terços	  se	  houver	  
divulgação,	  comercialização	  ou	  transmissão	  a	  terceiro,	  a	  qualquer	  ztulo,	  dos	  

dados	  ou	  informações	  obSdos.	  	  	  
§	  5o	  	  Aumenta-‐se	  a	  pena	  de	  um	  terço	  à	  metade	  se	  o	  crime	  for	  praScado	  

contra:	  	  	  
I	  -‐	  Presidente	  da	  República,	  governadores	  e	  prefeitos;	  	  	  

II	  -‐	  Presidente	  do	  Supremo	  Tribunal	  Federal;	  	  	  
III	  -‐	  Presidente	  da	  Câmara	  dos	  Deputados,	  do	  Senado	  Federal,	  de	  Assembleia	  
LegislaSva	  de	  Estado,	  da	  Câmara	  LegislaSva	  do	  Distrito	  Federal	  ou	  de	  Câmara	  

Municipal;	  ou	  	  	  
IV	  -‐	  dirigente	  máximo	  da	  administração	  direta	  e	  indireta	  federal,	  estadual,	  

municipal	  ou	  do	  Distrito	  Federal.”	  	  

   



   Crimes Informáticos 
 e sua investigação 

 
 

“Ação	  penal	  	  	  
Art.	  154-‐B.	  	  Nos	  crimes	  definidos	  no	  art.	  154-‐A,	  somente	  se	  procede	  

mediante	  representação,	  salvo	  se	  o	  crime	  é	  comeSdo	  contra	  a	  administração	  
pública	  direta	  ou	  indireta	  de	  qualquer	  dos	  Poderes	  da	  União,	  Estados,	  
Distrito	  Federal	  ou	  Municípios	  ou	  contra	  empresas	  concessionárias	  de	  

serviços	  públicos.”	  	  	  
Art.	  3o	  	  Os	  arts.	  266	  e	  298	  do	  Decreto-‐Lei	  no	  2.848,	  de	  7	  de	  dezembro	  de	  

1940	  -‐	  Código	  Penal,	  passam	  a	  vigorar	  com	  a	  seguinte	  redação:	  	  	  
“Interrupção	  ou	  perturbação	  de	  serviço	  telegráfico,	  telefônico,	  informáSco,	  

telemáSco	  ou	  de	  informação	  de	  uSlidade	  pública	  	  
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