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Art. 1o Esta Lei altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, o Decreto-Lei no 1.001, de 21 de
outubro de 1969 - Código Penal Militar, e a Lei no 7.716, de 5 de
janeiro de 1989, para tipificar condutas realizadas mediante uso de
sistema eletrônico, digital ou similares, que sejam praticadas contra
sistemas informatizados e similares; e dá outras providências.
Art. 2o (VETADO)
Art. 3o (VETADO)
Art. 4o Os órgãos da polícia judiciária estruturarão, nos termos de regulamento, setores e equipes especializadas no combate à
ação delituosa em rede de computadores, dispositivo de comunicação
ou sistema informatizado.
Art. 5o O inciso II do § 3o do art. 20 da Lei no 7.716, de 5
de janeiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20. ...................................................................................
...........................................................................................................

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de novembro de 2012; 191o da Independência e
124o da República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
LEI N o- 12.737, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012
Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal; e dá outras providências.

II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas,
televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio;
.............................................................................................." (NR)

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 6o Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e
vinte) dias de sua publicação oficial.

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a tipificação criminal de delitos
informáticos e dá outras providências.

Brasília, 30 de novembro de 2012; 191o da Independência e
124o da República.

Art. 2o O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, fica acrescido dos seguintes arts. 154-A e 154-B:

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Paulo Bernardo Silva
Maria do Rosário Nunes
LEI N o- 12.736, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012
Dá nova redação ao art. 387 do Decreto-Lei
no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal, para a detração ser considerada pelo juiz que proferir sentença
condenatória.

LEI N o- 12.735, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa
ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado
para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade." (NR)

§ 3o ...........................................................................................
...........................................................................................................

Atos do Poder Legislativo

Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, o DecretoLei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 Código Penal Militar, e a Lei no 7.716, de 5
de janeiro de 1989, para tipificar condutas
realizadas mediante uso de sistema eletrônico, digital ou similares, que sejam praticadas contra sistemas informatizados e similares; e dá outras providências.

§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de
outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação
que vier a ser interposta.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o A detração deverá ser considerada pelo juiz que
proferir a sentença condenatória, nos termos desta Lei.
Art. 2o O art. 387 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro
de 1941 - Código de Processo Penal, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 387. .................................................................................

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012012120300001

"Invasão de dispositivo informático
Art. 154-A. Invadir dispositivo informático 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 titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter
vantagem ilícita:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
§ 1o Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui,
vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o
intuito de permitir a prática 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 dispositivo invadido:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se
a conduta não constitui 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 título, dos dados ou informações obtidos.
§ 5o Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for
praticado contra:
I - Presidente da República, governadores e prefeitos;

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se
a documento particular o cartão de crédito ou débito." (NR)
Art. 4o Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e
vinte) dias de sua publicação oficial.
Brasília, 30 de novembro de 2012;
124o da República.

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;

LEI N o- 12.738, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012
Altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de
1998, para tornar obrigatório o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e
urostomia, de coletor de urina e de sonda
vesical pelos planos privados de assistência
à saúde.

IV - dirigente máximo da administração direta e indireta
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal."
"Ação penal

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:

Art. 1o A Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 10-B:
"Art. 10-B. Cabe às operadoras dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o, por meio de rede própria, credenciada,
contratada ou referenciada, ou mediante reembolso, fornecer bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade."

Art. 266. ...................................................................................

2o

§
Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido
por ocasião de calamidade pública." (NR)

III - da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a Secretaria-Geral da Presidência da República:
a) dois DAS 101.4;
b) nove DAS 101.3;
c) sete DAS 101.2; e
d) quatorze DAS 101.1.
Art. 2o O Anexo I ao Decreto no 7.688, de 2 de março de
2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2o .....................................................................................
I -...............................................................................................
...........................................................................................................
c) ...............................................................................................

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

"Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade
pública

§ 1o Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou
dificulta-lhe o restabelecimento.

da Independência e

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo

III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal; ou

Art. 154-B. Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se
procede mediante representação, salvo se o crime é cometido
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."

191o

Nº 232, segunda-feira, 3 de dezembro de 2012

3. ...............................................................................................
..........................................................................................................
3.3. Diretoria de Recursos Logísticos; e
3.4. Diretoria de Tecnologia;
..........................................................................................................
III - …..........................................................................................
a) Escritório Especial em São Paulo - Estado de São Paulo; e
..............................................................................................." (NR)

Art. 2o Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e
oitenta) dias de sua publicação oficial.
Brasília, 30 de novembro de 2012;
124o da República.

191o

da Independência e
IV - apoiar a disseminação de práticas bem-sucedidas de
gestão de pessoas na administração pública federal;

DILMA ROUSSEFF
Alexandre Rocha Santos Padilha

"Falsificação de documento particular
Art. 298. ...................................................................................
Falsificação de cartão
.

"Art. 10. ...................................................................................
..........................................................................................................

Atos do Poder Executivo
DECRETO N o- 7.851, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012
Altera o Decreto no 7.688, de 2 de março de
2012, que aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Secretaria-Geral da Presidência
da República; altera o Decreto no 7.405, de
23 de dezembro de 2010, para transferir responsabilidades do Programa Pró-Catador
para a Secretaria-Geral da Presidência da
República, altera o Anexo II ao Decreto no
7.493, de 2 de junho de 2011; e dispõe sobre
o remanejamento de cargos em comissão.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
DECRETA:

V - administrar o acervo bibliográfico e informacional da
Presidência da República; e
VI - exercer outras atividades determinadas pelo Secretário
de Administração." (NR).
"Art. 11. ...................................................................................
I - ..............................................................................................
..........................................................................................................
d) administração do arquivo, da comunicação administrativa
e da publicação dos atos oficiais;
..............................................................................................." (NR)
"Art. 12. À Diretoria de Tecnologia compete:
I - .............................................................................................
a) política, diretrizes e administração de recursos de tecnologia da informação, incluindo a segurança de informações
eletrônicas, e de recursos de telecomunicações, eletrônica e segurança eletrônica;
b) desenvolvimento, contratação e manutenção de soluções
de tecnologia;

Art. 1o Ficam remanejados, na forma do Anexo III, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores - DAS:

c) articulação com órgãos do Poder Executivo federal e dos
demais Poderes, com empresas de telecomunicações e com o
órgão regulador nacional de controle das telecomunicações em
assuntos sobre uso de tecnologia da informação e de telecomunicações;

I - do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome para a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:

d) especificação de recursos, implementação, disseminação e
incentivo ao uso de soluções de tecnologia;
e) orientação e suporte aos usuários na instalação, configuração e uso de equipamentos, utilização de sistemas, aplicativos e demais serviços na área de tecnologia;

a) um DAS 102.4; e
b) um DAS 102.2;
II - da Secretaria-Geral da Presidência da República para a
Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:
a) um DAS 102.4;

f) operação e manutenção ininterrupta das centrais de comunicações, de atendimento, de informações e das mesas operadoras no âmbito da Presidência da República e da Vice-Presidência da República; e
g) utilização, operação e manutenção do auditório do Anexo
I do Palácio do Planalto e dos equipamentos ali instalados;

b) nove DAS 102.3;
c) cinco DAS 102.2; e
d) quatorze DAS 102.1;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
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II - planejar, executar, coordenar e controlar as atividades de
articulação da Secretaria de Administração com a Autoridade
Certificadora Raiz - AC Raiz, da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil;
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