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LEI 12.737/12 “LEI CAROLINA DIECKMANN” 

INTRODUÇÃO 

Em novembro de 2012 foi sancionado pela Presidente da República a Lei nº 12.737/2012, lei essa, que foi 

chamada de “Lei Carolina Dieckmann”, uma vez que o assunto do qual a Lei trata, passou a ser debatido em 

caráter de urgência, logo após o inesperado episódio envolvendo a famosa atriz global Carolina Diechmann. A 

época dos fatos a atriz teve suas fotos intimas expostas ao público, em decorrência da invasão de sua 

privacidade seguida de extorsão.  

CONCLUSÃO 

A Lei 12.737/12 alterou o texto do artigo 154 do 

Código Penal Brasileiro, que apenas tratava de 

violação de segredo profissional, com a lei 

sancionada criou-se o artigo 154-A do Código 

Penal, tipificando assim, as invasões de qualquer 

dispositivo de informática, imputando ao cometedor 

do crime, pena de detenção, podendo essa chegar 

até um ano, além de multa. 
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O tipo penal tipificado pela Lei 12.737/12, que 

acrescentou o artigo 154-A em nosso Código Penal, 

tem como objetivo evitar as invasões de qualquer 

dispositivo de informática, com isso faz com que seja 

ampliando a proteção aos dados e informações 

pessoais e profissionais dos usuários. O tipo penal em 

sua essência é benéfico para todos, levantando uma 

preocupação com a segurança dos usuários desse 

tipo de tecnologia, faz ainda com que se tenha um 

olhar mais apurado para a proteção dos dados e 

informações na esfera digital, em contra partida, é fato 

que a lei precisa de aprimoramento, isso se faz 

necessário para que se tenha mais clareza entre a 

população produzindo maior eficácia e maior 

aplicabilidade cotidiana. Por ser crime condicionado à 

representação da vítima, muitos são os casos em que 

o autor do delito passa impune, o que é extremamente 

diferente caso no polo passivo o agente for a União, 

Estado, Municípios ou DF, ou até mesmo com as 

empresas concessionários dos chamados serviços 

públicos, essa fato faz com que se torne 

incondicionada.  A lei tratou ainda, de buscar uma forma concreta de 

aumentar a pena para o agente caso o crime traga 

prejuízo de cunho econômico para a vítima, caso 

tenha sido cometido contra autoridades ou caso aja 

divulgação de comunicação eletrônica privada, 

sendo incluído ainda, o segredo comercial ou 

industrial, faz ainda com que o alcance da punição 

recaia sobre aquele individuo que reproduz ou 

distribui tais informações, não só para aquele que 

realiza a invasão propriamente dita. Sendo assim, 

conforme as circunstâncias em que o crime é 

cometido, a pena poderá ser de até três ano de 

reclusão e multa, a grande preocupação, é quanto a 

eficácia das sanções impostas pela lei, uma vez que 

para que se tenha uma condenação em regime 

fechado, a pena deverá ser superior a oito anos, 

oque eu não e o caso da lei em apresso, ainda 

nesse sentido, oque se questiona por boa parte dos 

doutrinadores, é em que sentido essa sanção vai 

coibir a pratica dos crimes na esfera virtual, e se de 

fato haverá  um retorno ao estado original da vítima, 

uma vez que em se tratando de crime virtual seu 

alcance é imensurável, até mesmo perpetuo.    

 

 

 

 

 

 

Em se tratando de sanção, a pena ainda é considerada 

branda, se comparado com a amplitude do crime, por 

outro lado, mesmo que a pena fosse asseverada, essa 

dificilmente faria com que a vítima retornasse aos 

status quo. 

 


