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Em tempos
de Cibercrimes

Recentemente foram 

noticiados dois 

casos de grande 

repercussão envolvendo 

investigações de 

cibercrimes

O suposto crime de va-
zamento de foto de 
nudez de terceiro, pelo 

jogador Neymar e a suspeita 
de invasões de celulares e 
aplicativos de agentes públicos 
ligados à Operação Lava Jato. 
É fato que vários crimes estão 
migrando para a Internet, isto 
ocorre, pois os criminosos 
acreditam tratar-se de um local 
mais seguro para cometer deli-
tos, além de ser um ambiente 
pelo qual trafega grande quan-
tidade de informações valiosas.

Movimentações bancárias 
on-line, compras virtuais, 
comunicação digital, trabalho 
à distância (home office), 
etc., chamam a atenção dos 
criminosos. A denominação 
cibercrime (cybercrime, em 
inglês) surge pela primeira 
vez, no fi nal dos anos 90, em 
reunião de um subgrupo do 
G-8 (sete países mais ricos do 
mundo e a Rússia), na qual se 
discutiu o combate às práticas 
ilícitas na rede, vale dizer, 
desde os anos 90 já se notava 
a preocupação mundial com 
os crimes virtuais.

Esta precoce inquietação, 
passou a ser justifi cada face 
ao estudo apresentado pelo 
comitê da ONU com foco em 
prevenção ao crime e justiça 
criminal, que informou ao fi nal 
de 2018, a estimativa de que 
os cibercrimes movimentem 
1,5 trilhão de dólares ao ano.

A quantidade de delitos 
cometidos na Internet pode 
ser verifi cada pelos dados da 
“Central de Denúncia On-line 
de Crimes Cibernéticos” da 
Safernet, nos quais é possível 
observar que, de 2006 a 2019, 
foram recebidas mais de 4 mi-
lhões de denúncias anônimas, 
citando mais de 750 mil pági-
nas, de 104 países, envolvendo 

supostos cibercrimes.
Importante ressaltar que, 

nesta modalidade delitiva, 
não é necessária a presença 
física do agente no local dos 
fatos, isto é, o criminoso pode 
praticar o delito de sua casa e 
sem a utilização de violência. 

Isto gera uma falsa sensação 
de anonimato e de segurança 
para este infrator, todavia esta 
situação não é real, pois com 
a evolução das investigações, 
é possível localizar e punir 
grande parte destes cibercri-
minosos, inclusive os que se 
utilizam de perfi s falsos.

Infelizmente, uma grande 
quantidade de internautas 
utiliza-se da Internet sem 
nenhum preparo e tornam-se 
alvos fáceis dos criminosos. No 
Brasil, verifi ca-se uma grande 
variedade de cibercrimes, tais 
como os crimes contra a honra 
(difamação, calúnia e injúria), 
incitação e apologia a crimes, 
sequestro e furto de dados 
e conversas confidenciais, 
invasões, pedofi lia, furto de 
valores bancários, extorsão, 
compartilhamento de “nudes” 
de terceiros, dentre muitos 
outros.

Em alguns casos, as redes 
sociais são fontes de infor-
mações para o cometimento 
de crimes, como no caso do 
sequestro de uma jovem, no 
qual os criminosos revelaram 
que escolhiam suas vítimas 
através da Internet, onde ve-
rifi cavam seus padrões sociais 
e suas rotinas.

Diante da realidade de que os 
cibercrimes são cada vez mais 
frequentes em nosso dia a dia, é 
necessária atenção redobrada 
por parte da população, além 
do investimento estatal no seu 
combate e para aperfeiçoar sua 
investigação, sem desprezar 
o necessário avanço da tão 
sonhada educação digital.

(*) -  Advogado especialista em 
Cibercrimes, Professor de Direito 

Digital no MBA de Marketing Digital 
da FGV, é Presidente da Comissão 

Nacional de Cibercrimes da 
ABRACRIM.

Luiz Augusto Filizzola D’Urso (*)

O governo ainda não fechou 
um nome para a presidência 
da Agência Nacional de Cine-
ma (Ancine), mas a pessoa 
terá um perfi l conservador 
como o governo. A afi rmação 
é do ministro da Cidadania, 
Osmar Terra, ao comentar as 
declarações do presidente Jair 
Bolsonaro de que o novo pre-
sidente da agência reguladora 
deveria ser evangélico.

“Esse governo é conserva-
dor nos costumes e liberal na 
economia. Então tem que ter 
um perfi l, já estamos indican-
do uma pessoa para a Ancine, 
vai vagar uma diretoria agora 
em outubro e será indicada 
outra pessoa e vamos ver 
quem é o melhor nome pra 
isso”. Lembrou que a Ancine é 
formada por quatro diretorias 
e o presidente é escolhido 
entre os ocupantes. Terra 
confi rmou que para uma vaga 
já foi indicada a diplomata de 
carreira do Itamaraty, Paula 
Alves de Souza.

Sobre a previsão orçamen-
tária do Fundo Setorial do 

Ministro da Cidadania, Osmar Terra.

O objetivo é conscientizar 
a população e convocar: 
“E você? Já combateu 

o mosquito hoje? Proteja sua 
família”.

Segundo o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, o pa-
pel da sociedade é fundamental 
no combate ao mosquito. “Ele 
[mosquito] fi ca sempre atrás do 
ser humano, que é fonte única 
de sua alimentação”, diz. O 
mosquito consegue se distan-
ciar apenas 50 metros do local 
onde nasce, por isso, os ovos 
são colocados perto de casas 
e de outros locais onde haja 
presença de seres humanos.

As ações para impedir a re-
produção do Aedes aegypti já 
são conhecidas pela população: 
tampar tonéis e caixas d’água, 

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Demissão de 
Cintra ‘não 
vai atrapalhar’ 
reforma 
tributária

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, afi rmou que 
a exoneração de Marcos Cintra 
da chefi a da Receita Federal não 
deve atrapalhar as discussões 
acerca da reforma tributária. 
“Nós estamos lutando por essa 
matéria para desburocratizar a 
vida dos brasileiros e promover 
o desenvolvimento econômico 
gerando empregos e riqueza no 
Brasil”, afi rmou.

Davi disse que o relator da 
reforma tributária no Senado, 
senador Roberto Rocha (PSDB-
-MA), vem fazendo “um debate 
altivo, produtivo e construtivo” 
com diversos segmentos da so-
ciedade. “O Senado tem se de-
bruçado com 65 assinaturas da 
ampla maioria dos senadores, e 
tem se voltado para a importân-
cia dessa matéria. A gente tem 
a consciência da possibilidade 
que temos de fazer da vida das 
pessoas uma vida simplifi cada 
a partir da simplifi cação desses 
impostos”, disse.

Davi afi rmou ainda que o 
Senado tem interlocução direta 
sobre a reforma tributária com 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, como tinha com Mar-
cos Cintra. “Senado vai esperar 
o próximo interlocutor para 
construirmos um texto de con-
senso”, disse. Para ele, a saída 
de Cintra devido à discussão 
de uma possível volta da CPMF 
mostra “que os brasileiros não 
aguentam mais pagar impostos” 
(Ag.Senado).

A Comissão de Direitos 
Humanos (CDH) do Senado 
aprovou, ontem (12), o pro-
jeto da senadora Leila Barros 
(PSB-DF), que obriga creches 
públicas a terem espaços pró-
prios e condições adequadas 
para aleitamento materno. As 
creches devem proporcionar 
condições físicas e materiais 
para a amamentação e o alei-
tamento materno. Os projetos 
de construção financiados 
com recursos públicos devem 
contemplar espaços adequados 
para esse fi m.

O texto assegura também 
a mulheres empregadas na 
iniciativa privada e a servi-
doras públicas, o direito de 
acumular os dois períodos de 
30 minutos de que dispõem 
diariamente para a amamen-
tação num só bloco, a ser 
deduzido do início ou do fim 
da jornada de trabalho. Em 
relatório favorável à matéria, 

A relatora, senadora Juíza Selma, lembra que o direito à 

amamentação benefi cia mães e crianças.

Kajuru 
defende 
permanência 
do Fundeb

O senador Jorge Kajuru 
(Patriota-GO) defendeu ontem 
(11) a proposta de emenda que 
torna permanente o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimen-
to da Educação Básica e de 
Valorização dos Profi ssionais 
da Educação (Fundeb). Para 
o parlamentar, o Brasil precisa 
aprimorar as políticas e pro-
cessos educacionais para que 
consiga atingir uma melhor 
qualificação nas avaliações 
internacionais de qualidade 
de ensino. 

O senador lamenta, no entan-
to, que a crise econômica seja 
um empecilho para alcançar 
esse objetivo. Por isso, Ka-
juru considera que é preciso 
garantir, pelo menos, os re-
cursos aplicados atualmente 
na educação. “A lei que dá 
sustentação ao Fundeb vence 
no fi nal do próximo ano. Se ela 
não for renovada, o montante 
do dinheiro a ser aplicado fi cará 
dependendo apenas dos re-
cursos estaduais e municipais, 
causando um grande retrocesso 
na educação pública do Brasil”, 
explicou (Ag.Senado).

A presença do extintor nos 
automóveis é essencial porque 
salva vidas, principalmente 
quando utilizado por outros 
motoristas solidários para 
debelar incêndios em aciden-
tes que acabaram de ocorrer, 
evitando o agravamento dos 
cenários antes mesmo da 
chegada dos bombeiros. Mas 
impor a obrigação de um tipo 
específi co do produto por lei 
federal é excessivo, pode ser 
considerado inconstitucional e 
cria reserva de mercado.

O dilema fi cou evidente nas 
opiniões manifestadas por par-
ticipantes da audiência pública 
da Comissão de Fiscalização e 
Controle do Senado que de-
bateu, ontem (12), o projeto 
da Câmara que inclui entre os 
equipamentos obrigatórios dos 
veículos, o extintor de incêndio 
com carga de pó classe ABC. 
Essa obrigação foi extinta em 
2015 por resolução do Contran, 
mas o deputado Moses Rodri-
gues (Cidadania-CE) avaliou 
ser importante retomá-la por 
lei. O senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), relator da propos-
ta, afi rmou que deve apresentar 
seu relatório nos próximos dias.  

Representantes das forças 
que lidam diretamente com os 

acidentes, como bombeiros e 
policiais, defenderam a aprova-
ção da proposta. Para o diretor 
jurídico da Federação Nacional 
dos Policiais Rodoviários Fede-
rais, Marcelo de Azevedo, os 
extintores integram os cinco pi-
lares que garantem a segurança 
viária à população (engenharia, 
educação para o trânsito, fi sca-
lização, legislação e segurança 
veicular, onde se encaixam os 
equipamentos). A falha em um 
dos pilares prejudica e sobre-
carrega todo o resto, colocando 
vidas em risco, disse Azevedo.

Além de salvar vidas, a obri-
gatoriedade do extintor nos 
veículos automotivos ainda fará 
bem à economia, avaliou Claudio 
Sachs, da Associação Brasileira 
das Indústrias de Equipamentos 
Contra Incêndio e Cilindros 
de Alta Pressão (Abiex). Voz 
dissonante na audiência, o vice-
-presidente da Anfavea, Carlos 
Eduardo Lemos, considerou im-
próprio aprovar uma lei federal 
para retomar a exigência do ex-
tintor. “Isso deveria ser regulado 
por resolução do Contran, como 
antes, e a obrigatoriedade fere 
o Código de Trânsito, a Consti-
tuição e o Código de Defesa do 
Consumidor”, disse Lemos (Ag.
Senado).

Bombeiros e policiais, defenderam a aprovação da proposta.

O Plenário da Câmara aprovou proposta que 
obriga serviços de saúde públicos e privados 
a notifi car a autoridade policial sobre indícios 
de violência contra a mulher. A proposta vai à 
sanção presidencial. A legislação atual determina 
a notifi cação obrigatória de casos de violência 
contra a mulher atendida em serviços de saúde 
públicos e privados. Agora, deverão ser infor-
mados também os indícios.

Pelo texto aprovado, os dados sobre violência 
deverão ser enviados pelos serviços de saúde 
à autoridade policial em no máximo 24 horas. 

Os deputados aprovaram o substitutivo do 
Senado ao projeto aprovado pela Câmara em 
junho de 2017. A relatora, deputada Mara Rocha, 

disse que a proposta aumenta a rede de proteção 
à mulher. “Além das confi rmações dos indícios 
de violência, será possível melhorar a adoção de 
medidas protetivas”, afi rmou.

Rocha disse que o Senado melhorou o texto 
original ao incluir a notificação obrigatória 
dos indícios de violência na lei que já deter-
mina o aviso de casos de violência. Autora 
da proposta, a deputada Renata Abreu disse 
que o projeto representa o enfrentamento 
à violência contra a mulher. Já a deputada 
Érika Kokay destacou a determinação de 
um prazo para a notificação da violência. “A 
informação terá de ser enviada em 24 horas”, 
disse (Ag.Câmara).
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Saúde antecipa campanha de 
combate ao Aedes aegypti

Se todos dedicarem apenas 10 minutos por dia para verifi car se existe algum tipo de depósito de água 
no quintal ou dentro de casa será possível reduzir os casos de dengue, chikungunya e zika no Brasil, 
diz o Ministério da Saúde, que lançou ontem (12) a campanha de combate ao Aedes aegypti, mosquito 
responsável pela transmissão dessas doenças

dessa informação fazer indução 
de comportamento e trazer res-
ponsabilidade sobre a doença”, 
disse Mandetta.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, as ações devem 
ser diárias, todos devem usar 
alguns minutos do dia para veri-
fi car se existe acúmulo de água 
em casa, no ambiente de traba-
lho e de estudos. A campanha 
será veiculada na televisão, no 
rádio, na internet e em outros 
meios de comunicação. Ao todo 
serão usados R$ 12 milhões. “O 
que temos é que deixar claro 
que temos mais um verão para 
não baixar a guarda. É questão 
de atitude. O que se pode fazer 
está do lado da sua casa, do lado 
do seu ambiente de trabalho”, 
enfatizou Mandetta (ABr).

manter as calhas sempre lim-
pas, limpar ralos e cobrí-los 
com tela e colocar areia em 

vasos de plantas, entre outras. 
“Não é tanto o problema de 
informação, mas a capacidade 

Novo presidente da Ancine 
terá ‘perfi l conservador’

Audiovisual para 2020 ser 43% 
menor do que o deste ano, 
o ministro afi rmou que uma 
proposta orçamentária só vai 
ser defi nida após reunião do 
Conselho Superior de Cinema, 
que deve ocorrer na semana 
que vem. “Nós estamos reorga-
nizando o setor, por enquanto 
tem propostas, não tem corte 
nenhum”.

Osmar Terra conversou com 
a imprensa após participar da 
abertura do 25º Congresso da 

Associação Brasileira de Estu-
dos do Álcool e outras Drogas, 
no Rio de Janeiro. Na palestra, 
ele reforçou que a política do 
governo é baseada na ideia de 
que há uma epidemia de uso 
de drogas no país e defendeu 
tratamentos focados em 
comunidades terapêuticas e 
na abstinência. Ele se posi-
cionou fortemente contrário 
à regulamentação, inclusive 
medicinal, de derivados da 
maconha (ABr).

Extintor no carro é
útil, mas impor lei
pode ser excessivo

Espaços para aleitamento 
materno em creches

a senadora Juíza Selma (PSL-
-MT) destaca os benefícios 
da proposição não apenas 
para as mães lactantes, mas 
também para seus filhos.

“O aleitamento beneficia 
tanto as mães, que fi cam menos 
sujeitas a desenvolver câncer 

de mama e osteoporose, quanto 
os bebês, que adoecem menos e 
recebem o afeto tão peculiar a 
essa forma de alimentação”, dis-
se Juíza Selma em seu relatório. 
A proposta será analisada agora 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Senado).

Aprovada obrigatoriedade de notifi cação de 
violência contra a mulher


