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A Internet, como Rede de Comunicação mais utilizada no mundo, traz benefícios 
a seus usuários, mas, também, sérias preocupações a toda sociedade. 

Todos os dias se ouve falar da segurança na Internet e, em particular, nos perigos 
a que crianças e adolescentes estão expostos enquanto navegam. Contudo, pais, 
educadores e a sociedade em geral, não estão conscientes o bastante dos perigos 
envolvidos.

As Lan Houses são consideradas casas de diversão e informação, portanto, os 
proprietários destes estabelecimentos devem estar atentos para as questões de 
segurança.

Do mesmo modo que é importante alertar crianças e adolescentes para a neces-
sidade de seguir regras para uma navegação segura e para fazerem uso de jogos 
eletrônicos de forma moderada, também é importante conscientizar os donos 
de Lan Houses a oferecerem serviços que não tragam riscos à população infanto-
-juvenil.

Como qualquer outro espaço público, as Lan Houses precisam 
(e devem) ajustar-se às regras de proteção para resguardar a 
integridade física e psíquica de crianças e adolescentes.

O que se espera é que as empresas que disponibilizam 
o acesso à rede mundial de computadores cumpram os 
preceitos legais e fomentem a inclusão digital com respon-
sabilidade e segurança. 

APRESENTAÇÃO

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profi ssionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.”

A Constituição Federal, em seu artigo 227  dispõe:

m 
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Mais do que uma casa de jogos, uma Lan House bem estruturada tem papel 
fundamental na sociedade, pois oferece o acesso ao mundo da tecnologia de forma 
democrática. Trata-se de um local que propicia lazer, oportunidades, educação e 
cultura a pessoas de todas as idades. É um centro de entretenimento, educação e 
cultura e também uma poderosa ferramenta no processo de inclusão digital.

Nestes locais é possível encontrarmos crianças, adolescentes e adultos, das mais 
variadas idades, raças, religião, convicções políticas ou ideológicas, com diferentes 
níveis de escolaridade, situação econômica e condições sociais.

Existem vários motivos que levam uma pessoa à Lan House: acesso a salas de 
bate-papo e sites de relacionamento, jogos em rede, pesquisas (inclusive escolares), 
transferência de mídia (fazer download de fotos e de arquivos de música, por exem-
plo), inscrição de currículos em site de emprego, inscrição em concursos, encontrar 
os amigos.

Este setor é o maior meio de acesso à Internet, mas traz como consequência 
maior preocupação com a segurança e proteção das crianças e adolescentes que 
navegam pela rede. Se de um lado há o fenômeno da socialização, da inclusão digi-
tal, do desenvolvimento intelectual e cultural dos usuários, de outro lado, seu uso 
prolongado pode ser prejudicial, sem falar nos jogos que estimulam violência. Além 
disso, o anonimato dos clientes favorece a prática de vários delitos.

A possibilidade de que os menores de idade tenham acesso a conteúdos ina-
dequados na Rede é uma preocupação justa de pais e educadores. No entanto, é 
necessário enfrentar o desafi o de minimizar os danos que tais conteúdos possam 
causar em crianças e adolescentes.

Os estabelecimentos comerciais que disponibilizam o acesso à rede mundial de 
computadores devem cumprir os preceitos legais e fomentar a inclusão digital com 
responsabilidade e segurança. Segundo dados da ABCID – Associação Brasileira 
de Centros de Inclusão Digital – o mercado de Lan Houses é predominantemente 
informal, aproximadamente 90% dos estabelecimentos vivem na ilegalidade.

Por isso se você é dono de uma Lan House ou pensa em abrir uma, não adianta 
visar apenas o retorno do seu investimento. É necessário ajudar a promover uma 
melhor consciência digital, ou seja, trabalhar o aspecto de entretenimento e difusão 
cultural que a Internet oferece.

O PAPEL SOCIAL DAS LAN HOUSES
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Há o contrato, que, como fonte de direito convencional, define os direi-
tos e as obrigações dos contraentes. É a expressão máxima da autonomia 
de vontade e do princípio da liberdade contratual. Dentro dos limites da 
lei, as partes têm a faculdade de fixar livremente o conteúdo dos contratos, 
típicos ou atípicos, e de nele incluir as cláusulas que lhes aprouver.

O contrato fica concluído quando a parte interessada em usar o com-
putador, tendo conhecimento do regulamento (regras da casa), dá o seu 
assentimento ao conteúdo do mesmo. Trata-se de um contrato de adesão, 
em que a parte que disponibiliza os meios tem as regras predefinidas, limi-
tando-se o interessado, ao tomar conhecimento delas, aceitá-las ou não.

O contraente (usuário) utilizará o computador de forma exclusiva para 
jogar sozinho, em rede local ou mundial, para navegar na web , fazer pes-
quisas  variadas, ter acesso a programas criativos, de negócios, religião, 
cultura, lazer, efetuar downloads, enviar e receber e-mails (mensagens 
eletrônicas), partilhar salas de chat (salas de reunião virtual), fazer uso de 
áudio ou vídeo ou imprimir as informações obtidas.

É um tipo de negócio caracterizado pela prestação de serviços de loca-
ção de computadores, máquinas e acesso à internet e jogos em rede.

O locador cede onerosamente o computador ao cliente, por determi-
nado período de tempo, para os fins que este desejar, observando-se as 
normas do estabelecimento.

QUE TIPO DE OBRIGAÇÃO EXISTE ENTRE A LAN HOUSE 
E O INTERESSADO EM USAR O COMPUTADOR?

A informalidade reduz a segurança jurídica, facilita a lavagem de dinheiro, estimula a 
corrupção levando a deterioração de valores e o fomento da criminalidade.
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No mundo moderno, os elementos de pressão sobre a in-
formalidade não provém exclusivamente da questão tributária. 
Temos questões de responsabilidade social, tal como o consumo 
responsável, o respeito ao meio ambiente, a proteção dos direitos 
da criança e do adolescente e dos direitos do consumidor. 

Ser formal não significa apenas abrir uma empresa e pagar 
os impostos. Muito mais do que isto, significa interagir com a 
comunidade, respeitar o meio ambiente, registrar adequada-
mente os funcionários etc.

São muitos os riscos de se operar na informalidade. Ao conti-
nuar na informalidade o empreendedor corre o risco de ser autu-
ado por evasão fi scal e lavagem de dinheiro entre outros crimes 
passíveis inclusive de prisão.  

O proprietário de uma Lan House que atua na informalidade, 
além de correr os riscos de ser investigado e enquadrado na legis-
lação fi scal pertinente, com sérias consequências, que vão desde 
uma estipulação por arbitramento de uma renda, passando por 
imposição de pesadíssimas multas, pode ter suas 
máquinas e equipamentos confi scados.

Em outras palavras, o ônus é maior quando se 
opera de forma contrária às leis.

Por outro lado, ao regularizar sua empresa 
você passa a existir “de fato” e de direito. 

Você tem acesso ao crédito 
bancário, justifi ca seus rendi-
mentos, pode fazer publicidade 
sem riscos, pode contratar seguro etc. 
Além disso, o setor informal apresenta uma 
produtividade menor do que o setor formal 
por ter maior difi culdade de acesso ao mercado 
fi nanceiro, difi culdade de acesso ao judiciário 
para assegurar o cumprimento de contra-
tos, falta de incentivo ao crescimento pelo 
receio à fi scalização etc.

RISCOS DA INFORMALIDADE
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Ser constituído de forma legal é muito mais vantajoso. Com o registro no Cadas-
tro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) você pode, por exemplo:

1. Abrir, manter e movimentar  conta em Banco e fazer empréstimos com 
taxas de juros mais baixas;

2. Obter fi nanciamentos para compra de geladeiras, cafeteiras, bombonieres e 
móveis necessários;

3. Celebrar contrato de comodato com empresas fornecedoras de bebidas 
não alcoólicas, cafés, telefonias, lanches, produtos de software e hardware, entre 
outras.

4. Efetuar cadastros em distribuidoras para adquirir máquinas, equipamentos, 
programas de computador e jogos originais por quase metade do preço oferecido 
por lojas convencionais;

5. Realizar  um bom seguro

AS VANTAGENS DE ESTAR LEGALIZADO (BENEFÍCIOS)

Por meio de empréstimos e fi nanciamentos você 
pode fazer melhorias em sua Lan House: trocar 
monitores antigos e placas antigas por modelos 
mais recentes, colocar mais computadores, instalar 
ar-condicionado e comprar cadeiras mais confortá-
veis etc. Afi nal, a melhor forma de segurar ou atrair 
mais clientes é oferecendo conforto, novidades e 
diversidade de serviços.

Para venda desses produtos é necessária licença, pois eles 
trazem uma renda extra signifi cativa para o negócio.

Importante lembrar que a maioria das seguradoras só entrega apólices me-
diante a apresentação da nota fi scal de todos os equipamentos e softwares.
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Busque se associar aos vários portais e redes 
sociais voltadas para o seu tipo de negócio. 

Uma das redes com forte atuação no segmento 
de Lan Houses é a Rede Raio Brasil (http://raiobra-
sil.ning.com/ ).

“O Raio nasceu como um espaço onde os Do-
nos de Lan House possam saber sobre  ex-

pectativas de diálogos e negócios com 
empresas e instituições e passarem 
a contar com apoio para estabelecer 

um diálogo contínuo e prático com 
estas empresas, fortalecendo-se, criando uma 

rede de conexão entre os donos de Lan House para que se crie, 
de fato, um diálogo sustentável de desenvolvimento e negócios.” 
(fonte: www.raiobrasil.ning.com) 

6. Obter Alvará Judicial via petição à autoridade judiciária competente para 
entrada e permanência de crianças e adolescentes no estabelecimento.

PARTICIPAR DE REDES SOCIAIS PARA FORTALECI-
MENTO DO NEGÓCIO/EMPREENDIMENTO:

Empresário, não aceite a permanência de crianças e adolescentes em seu estabe-
lecimento se não estiver adequado ou devidamente autorizado a recebê-lo.
Para que uma empresa possa iniciar suas atividades, é necessário que esteja 
devidamente legalizada, ou seja, deverá estar registrada em determinados ór-
gãos nos âmbitos federal, estadual e municipal. Alguns registros são comuns 
para todas as empresas, outros são exigidos apenas para aquelas que reali-
zem determinadas atividades.

Busque se
sociais voltad

Uma das r
de Lan House
sil.ning.com/ 

“O Raio 
nos de

p

u
estas empre

rede de conexão entre os
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I - CONSULTAS PRÉVIAS 
A localização da empresa está subordinada às normas de zo-

neamento da prefeitura de Goiânia, que devem ser observadas 
antes da elaboração do instrumento contratual. 

A apresentação de consulta à Prefeitura, para aprovação pré-
via do local em que a empresa será instalada, é medida essencial 
para evitar a locação ou compra de imóveis que não atendam às 
exigências do código de posturas municipal. 

II - ATO CONSTITUTIVO
No ato constitutivo, que para uma sociedade geralmente é 

um contrato ou, no caso de empresa individual o Requerimento 
de Empresário, constarão o tipo jurídico da empresa, o objetivo 
social, o prazo de vigência e as demais normas que regem o 
funcionamento, a administração e as relações entre os sócios da 
empresa.

A empresa pode ser constituída por prazo determinado ou 
indeterminado, a critério dos sócios ou do titular da empresa 
individual, sendo que o prazo deve estar previsto no documento 

de constituição jurídica da empresa. 
A existência legal da emprea começa com a inscrição 
do ato constitutivo no respectivo registro ofi cial – 

Junta Comercial.
Antes do registro da empresa na Junta Co-

mercial, recomenda-se fazer uma pesquisa do 
nome empresarial, para certifi car da inexistên-

cia de outra empresa com nome semelhante, 

PASSO A PASSO PARA REGULARIZAR SUA LAN HOUSE
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evitando-se, assim, que o processo de registro não seja efetivado.
Os documentos necessários para o registro na Junta Comercial 

do Estado de Goiás são os seguintes:

Sociedade Limitada:
a) Capa de Processo; 
b) Ficha de Cadastro Nacional -  FCN1 e FCN2 preenchidas em 

1( uma ) via; 
c) contrato social em 3(três) vias com visto do Advogado, e nº 

de sua inscrição  na OAB, quando não for ME ou EPP; 
d) se for ME ou EPP, apresentar declaração de enquadramento 

em 3 ( três ) vias; 
e) declaração de desempedimento dos sócios, se esta não 

constar do contrato social; 
f ) cópia autenticada dos RG;
g) taxa Juceg;
h) DARF. 

Firma Empresária:
a) Capa de Processo;
b) Requerimento de Empresário em 4 ( quatro ) vias; 
c) Cópias autenticadas vias do RG e CPF; 
d) Taxa Juceg; 
e) DARF. 

Empreendedor Individual
O proprietário da Lan Houve poderá também ser formalizado 

como Empreendedor Individual, que é a pessoa que trabalha por 
conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Para 
ser um empreendedor individual, é necessário faturar no máximo 
R$ 36.000,00 por ano, não ter participação em outra empresa 
como sócio ou titular e ter apenas um empregado contratado 
que receba o salário mínimo ou o piso da categoria.

O empreendedor individual será registrado no Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que facilitará a abertura de 
conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas 
fi scais. Além disso, o Empreendedor Individual será enquadrado 
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no Simples Nacional e fi cará isento dos tributos federais (Impos-
to de Renda, PIS, Cofi ns, IPI e CSLL), e pagará apenas o valor fi xo 
mensal de R$ 62,10 (prestação de serviços), que será destinado à 
Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS. Com essas contribuições, 
o Empreendedor Individual terá acesso a benefícios como auxílio 
maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros.

O Enpreendedor Indiviual também deve efetuar o registro 
na prefeitura municipal, e no estado (inscrição estadual) caso 
comercialize mercadorias.

Para registro como empreendedor individual deverá consultar 
o portal www.portaldoempreendedor.com.br, e efetuar de forma 
gratuita o registro, poderá também efetuar o registro através de 
um contador, ou pelo Sebrae.

IV – MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

Inscrição Municipal
A pessoa física ou jurídica cuja atividade esteja sujeita ao im-

posto, ainda que isenta ou imune, deverá se inscrever no cadastro 
próprio da Secretaria de Finanças de Goiânia. Fica também obriga-
do à inscrição municipal, aquele que, embora não estabelecido no 
Município, exerça neste território atividades sujeitas aos tributos.

É considerado contribuinte do imposto o prestador de serviço, 
empresa, profi ssional autônomo, sociedade cooperativa, sociedade 
uniprofi ssionais, que exercerem em caráter permanente ou eventu-
al, quaisquer das atividades previstas na legislação municipal, e os 
que se enquadram no regime de substituição tributária.

No caso de paralisação temporária de atividade, fi ca o contri-
buinte obrigado a comunicar à repartição competente da Secre-
taria de Finanças, no prazo de 30 dias, contados da ocorrência do 
fato.

Alvará de Licença Para Localização
A licença para localização do estabelecimento será concedida 

pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Goiânia, me-
diante expedição do competente alvará, por ocasião da respectiva 
abertura ou instalação.
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Nenhum estabelecimento comercial, industrial, profi ssional, 
prestador de serviço ou similar, poderá iniciar suas atividades no 
Município de Goiânia sem a prévia licença de localização.

O alvará de licença para localização poderá ser cassado a qual-
quer tempo, quando:

a) o local não atenda mais às exigências para o qual fora ex-
pedido, inclusive quando ao estabelecimento seja dada destinação 
diversa.

b) a atividade exercida violar as normas de saúde, sossego, hi-
giene, costumes, segurança, moralidade, silêncio e outras previstas 
na legislação.

É obrigatório o pedido de nova vistoria e expedição de novo 
alvará, sempre que houver a mudança do local do estabelecimento, 
da atividade ou ramo da atividade e, inclusive a adição de outros 
ramos de atividade concomitantemente com aqueles já permitidos.

O alvará de licença para localização deve ser colocado em local 
visível ao público e à fi scalização municipal

IV – INSCRIÇÃO NO ESTADO DE GOIÁS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
Caso a Lan House também comercialize mercadorias, deverá 

se inscrever no Cadastro de Contribuintes do Estado - CCE. Este é 
constituído pelo conjunto de informações tratadas pelo sistema 
de processamento de dados, relativas aos estabelecimentos de 
contribuintes do Estado e visa propiciar à administração fazendária 
estadual ou subsídios indispensáveis ao controle sistemático dos 
setores de tributação, fi scalização e arrecadação.

O CCE tem por fi nalidade registrar os elementos indispensáveis 
à identifi cação do contribuinte, tais como a denominação social, o 
tipo de sociedade, a localização e a descrição das principais ativi-
dades econômicas por ele desenvolvidas, notadamente as relacio-
nadas com a circulação de mercadoria e prestação de serviço de 
transporte e de comunicação.

Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, fi lial, agência, de-
pósito ou representante, constitui uma unidade cadastral distinta e 
deve ser identifi cado por um número próprio de inscrição.
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V - VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
A edifi cação ou o espaço destinado a uso coletivo deve possuir 

o  laudo de vistoria para funcionamento emitido pelo Corpo de 
Bombeiros, após a análise e aprovação do sistema de prevenção e 
combate a incêndio, pânico e desastres. O valor da taxa é calculado 
de acordo com tamanho da área da edifi cação.

VI – INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA 
JURÍDICA – CNPJ

Toda pessoa jurídica está obrigada a se inscrever no CNPJ, 
cadastro administrado pela Receita Federal do Brasil que registra 
as informações cadastrais das pessoas jurídicas e de algumas 
entidades não caracterizadas como tais. 

A inscrição, alteração de dados cadastrais e a baixa no CNPJ 
serão formalizadas, obrigatoriamente, por meio dos seguintes 
documentos: 

a) Documento Básico de Entrada do CNPJ (DBE), ou protocolo 
de transmissão da FCPJ;

b) Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ), acompanhada, no 
caso de inscrição de sociedades, do Quadro de Sócios ou Admi-
nistradores (QSA); 

Ao efetuar a inscrição no CNPJ deve-se verifi car o CNAE 
(Código Nacional de Atividade Econômica), e efetuar a inclusão 
da(s) atividade(s) que o empreendimento executará mediante da 
inclusão do código CNAE da(s) atividade(s). Para a consulta, basta 
acessar o site: www.cnae.ibge.gov.br.

VII – Autorização do Juizado da Infância e Juventude
Para regularização da Lan House, é necessário o Alvará do Jui-

zado e Infância e Juventude, para o caso de entrada de menores 
no estabelecimento, assim, deve-se procurar o Juizado da Infân-
cia e Juventude e requerer o alvará para o pleno funcionamento.
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Notas: 
1- O conteúdo dos itens acima trata-se de material meramente informativo, não se destinando à orientação dos procedi-
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o registro, alteração ou baixa, as informações devem ser confi rmadas e/ou complementadas e atualizadas junto aos órgãos 
competentes, ou seu contador.
2 – Consulte a prefeitura municipal e demais órgãos de seu município, sobre os procedimentos locais para abertura da 
empresa.



Grande parte da clientela das Lan Houses é formada por crian-
ças e adolescentes, seja para diversão, pesquisas ou trabalhos es-
colares. Mas para permitir a entrada destes clientes tão especiais 
é necessária uma autorização judicial.

Além de legalizar o estabelecimento como empresa, o pro-
prietário da Lan House deve obter, junto ao Juizado ou Vara da 
Infância e Juventude, o Alvará Judicial (autorização) para entrada 
e permanência de pessoas menores de 18 (dezoito) anos no local.

O objetivo do Alvará Judicial é preservar a legalidade do aces-
so ao ambiente e a integridade das crianças e adolescentes com 
o fi m de evitar a sua exposição indiscriminada diante da tela  do 
computador e seu conteúdo eletrônico.

Para obter o referido Alvará, o proprietário ou o representante 
legal do estabelecimento deve comparecer ao Juizado ou  Vara 
da Infância e Juventude do local onde situa o estabelecimento 
e protocolizar o pedido mediante apresentação dos seguintes 
documentos:

A RESPEITO DO ALVARÁ JUDICIAL PARA ENTRADA 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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• Contrato social atualizado 
• Comprovante de inscrição estadual e federal
• Alvará da Prefeitura Municipal
• Alvará do Corpo de Bombeiros
• Cópia xerográfi ca dos documentos pessoais do represen-

tante legal da empresa
Sem o Alvará Judicial não será permitida, de forma alguma, a 

presença de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais 
nas dependências da Lan House.

Se seu estabelecimento estiver adequado e devidamente au-
torizado para receber crianças e adolescentes você evita aborre-
cimentos com a justiça, pagamento de multas e não corre o risco 
de perder tudo o que teve trabalho de montar.

8.1 - PORQUE TANTOS CUIDADOS?
Todos os dias se ouve falar da insegurança da Internet e, 

em particular, nos perigos a que crianças e adolescentes es-
tão expostos. Do mesmo modo que é importante alertar estes 
jovens para a necessidade de seguir regras para uma navegação 
segura., é essencial conscientizar toda a sociedade – em especial 
os proprietários e funcionários de estabelecimentos comerciais 
– que oferecem, a baixo custo, computadores ligados à Internet 
para os riscos, sinais de alerta e cuidados a ter, de modo a prote-
ger os mais novos. 

A Internet, assim como qualquer outro lugar de encontro, 
também pode expor seus usuários a alguns riscos. Cuidados 
maiores precisam ser tomados em relação a crianças e adoles-
centes, pois eles têm direito a um desenvolvimento saudável e 
estão mais vulneráveis a situações de perigo. Nas Lan Houses, 
longe da proteção e da supervisão familiar, os riscos são ainda 
maiores.

Ao mais, o proprietário que de forma dolosa (vontade) ou cul-
posa (negligência, imprudência e imperícia), permitir  a criança 
e adolescente o acesso em seu estabelecimento em desconfor-
midade  com a lei, inclusive, permitindo o livre acesso a sites não 
recomendáveis , estará  sujeito a responder administrativa e cri-
minalmente pela sua conduta  ( art. 158,Eca  e Lein. 11.829/2008)
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8.2 - RISCOS:
• Quando falamos em perigo na Internet, expressões como 

pornografi a infanto-juvenil, violência sexual são as primeiras que 
nos ocorrem. Efetivamente o acesso a conteúdos nocivos como 
pornografi a, racismo, violência, referência sobre drogas, gangues, 
seitas ou outras informações perigosas e incorretas é um dos 
maiores riscos que as crianças podem estar sujeitas;

• A maioria acessa a Internet para contatar outros usuários, 
por meio de chats, fóruns, serviços de mensagens, páginas de 
relacionamento, ou navegar por sites de músicas, fi lmes ou jogos. 
Pela sua natureza curiosa e ingênua, muitas vezes, durante estes 
contatos, as crianças livremente ou por aliciamento de terceiros, 
revelam dados pessoais, sem perceber os perigos inerentes. Mais 
grave se torna a situação quando o contato virtual dá origem a 
encontros pessoais com desconhecidos;

• Extremamente infl uenciáveis face às agressivas estraté-
gias de marketing usadas, os jovens são induzidos a comprarem 
todo o tipo de produtos. O fato de não existir uma fronteira clara 
entre publicidade e conteúdo pode levar a que as crianças forne-
çam seus dados pessoais para uso comercial;

• A utilização excessiva da Internet ou jogos de computa-
dor pode causar alteração do comportamento, como isolamento, 
manifestações de apatia, depressão, agressividade, dependência 
e falta de interesse em atividades que sejam realizadas fora da 
rede ou longe do mundo digita, além de sérios problemas ergo-
nômicos e até mesmos visuais.

• Existem sites em que as pessoas procuram enganar, 
seduzir ou incitar crianças e adolescentes a acessar conteúdos 
inadequados, como pornografi a, incluindo a infantil, ou a enviar 
fotos e informações pessoais com esse propósito. Há ainda sites 
que estimulam violência e o preconceito, divulgando mensagens 
de racismo, intolerância e ódio;

“Fazer, pu-
blicamente, 
apologia de 
fato criminoso 
ou de autor de 
crime. pena - 
detenção, de 
três a seis me-
ses, ou multa.” 
(Artigo 287 do 
Código Penal)

“Obter, para 
si ou para 
outrem, vanta-
gem ilícita, em 
prejuízo alheio, 
induzindo ou 
mantendo 
alguém em 
erro, mediante 
artifício, ardil, 
ou qualquer 
outro meio 
fraudulento: 
Pena - reclusão, 
de um a cinco 
anos, e multa.”
(Artigo 171 do 
Código Penal)
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As cautelas com as Lan Houses são baseadas em fatos da reali-
dade, em fl agrantes de fi scalização, em mazelas constatadas. Pre-
senciou-se crianças acessando sites pornográfi cos, jogos banidos no 
território nacional sendo praticados livremente nas Lan Houses sem 
qualquer controle de acesso, adultos acessando sítios impróprios em 
máquinas no mesmo ambiente com visão livre, no mesmo momento 
que estudantes realizam suas pesquisas escolares ou praticavam seus 
jogos.

8.3- CRIMES CIBERNÉTICOS
A acessibilidade, o anonimato e o baixo custo seriam os três fato-

res que sustentariam a prática de crimes cibernéticos nas Lan Houses, 
como por exemplo: apologia à violência, estelionato, crimes contra 
a honra, racismo, divulgação de pornografi a envolvendo crianças e 
adolescentes, etc.

8.4 - APOLOGIA DE CRIME
 Consiste em discursos, textos ou imagens em que se defende, 

louva, enaltece, aprova, exalta, defende, justifi ca ou elogia alguma 
doutrina, ação e/ou obra considerados crime; e incitação a crime con-
siste em estimular publicamente a prática de qualquer ilícito penal, 
instigar ao crime (formação de gangues, rixa, estimularem a rivalidade 
entre torcidas, violência contra animais etc). 

8.5 - ESTELIONATO 
 É uma das práticas mais comuns no universo dos crimes pratica-

dos por meio do computador. A facilidade de efetuar compras pela 
internet e de utilizar os serviços bancários on-line, é um chamariz para 
os infratores.

- “Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato defi nido 
como crime: pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.”
- “Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 
pena - detenção, de três meses a um ano, e multa”
-  “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: pena 
- detenção, de um a seis meses, ou multa”
(Artigos 138,139 e 140 do Código Penal)
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8.6 - CRIMES CONTRA A HONRA
 Mensagens ofensivas a terceiros, propagadas via serviço de correio 

eletrônico ou divulgadas em sites de relacionamentos. Manter as 
pessoas impunes só porque a ofensa à honra ocorreu na Internet é 
perpetuar a idéia de que não há leis que regulam o ciberespaço. Há a 
possibilidade de responsabilização, sim. Tanto na esfera cível quanto 
na penal.

8.7 - RACISMO 
Valendo-se, ao mesmo tempo, da possibilidade de anonimato e 

do alcance a milhões de internautas, o racismo tem se espalhado de 
maneira intensa pelo mundo digital. Com discursos racistas, revisiona-
listas ou neozazistas, milhares de sites, blogs, comunidades virtuais dis-
seminam o ódio racial e a intolerância. No Brasil, a prática do racismo é 
crime sujeito a pena de prisão, inafi ançável e imprescritível.

8.8 - PORNOGRAFIA INFANTIL
 É a maior preocupação dentro e fora da Internet, não apenas sobre 

veiculação de imagens de crianças em cenas de sexo, mas, principal-
mente, a exploração de crianças para elaboração dessas imagens. 

Além do usar os e-mails, pessoas mal-intencionadas exploram 
todos os recursos da Internet para o cometimento de crimes esque-
cendo-se que o provedor possui todos os dados e pode ser forçado 
pela Justiça a fornecê-los em casos específi cos. A Internet não é um 
território sem leis onde todos os crimes são permitidos.

Os crimes realizados através e com o auxílio da Internet são deno-
minados Crimes Cibernéticos. Aos olhos da lei criminal, não deixa de 
ser conduta típica, ilícita e punível, semelhante a todos os outros tipos 
penais já descritos em nosso ordenamento jurídico.

O computador e/ou a Internet, tanto podem ser alvo de tentativas 
de corrupção, destruição ou subtração de informações neles contidos, 
por meio de spywares , phishing  ou outros meios, quanto podem ser 
a própria ferramenta do crime, quando é utilizada, por exemplo, para 
a divulgação ou fomento da pornografi a infantil, invasões ou cria-
ções de perfi s falsos em sites de relacionamento da internet, fraudes 
bancárias e ao comércio eletrônico, ou violações a segredos industriais 
e profi ssionais. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente defi ne como crime:
“Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar 
por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, foto-
grafi a, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfi ca 
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 fotografi as, cenas ou 
imagens de que trata o caput deste artigo;
II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografi as, 
cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo.
§ 2o As condutas tipifi cadas nos incisos I e II do § 1º deste artigo são puníveis quan-
do o responsável legal pela prestação do serviço, ofi cialmente notifi cado, deixa de 
desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo.
Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografi a, vídeo ou 
outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfi ca envol-
vendo criança ou adolescente: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa  (...)
§ 2o Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a fi nalidade 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:   (...) 
III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou servi-
ço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material rela-
tivo 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.”8
O que diz o Código Penal:

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa
§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro di-
reto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, 
execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete 
ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de lucro direto ou 
indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, 
tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido 
com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou 
do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra 
intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou 
de quem os represente. (...)



8.9 - CIBERBULLYING
 Muitos adolescentes utilizam as modernas ferramentas da Internet para humi-

lhar ou constranger outro adolescente. Denominamos de Ciberbullying, a versão 
virtual do “bullying” - atos de violência física ou psicológica, intencionais e repeti-
dos, praticados por um indivíduo (bully) ou grupo de indivíduos com o objetivo de 
intimidar ou agredir outra pessoa (ou grupo de pessoas) incapaz de se defender. 

Essa modalidade vem preocupando especialistas e educadores, por seu efeito 
multiplicador do sofrimento das vítimas e pela velocidade em que essas informa-
ções são veiculadas. O autor insulta, espalha rumores e boatos sobre os seus cole-
gas e seus familiares, até mesmo sobre os profi ssionais da escola. E essa situação se 
torna difícil de ser enfrentada por algumas pessoas.

Geralmente as vítimas são pessoas mais tímidas e retraídas, pouco sociáveis e 
geralmente não dispõem de recursos ou habilidades para se impor. Em razão disso 
se sentem desamparados e encontram profundas difi culdades em ser aceitos e em 
se adequar ao grande grupo. Não pedem ajuda e são os principais alvos de apeli-
dos, gozações e exposição ao ridículo.

Crianças e adolescentes vítimas deste tipo de “ataque” podem ter traumas irre-
versíveis

8.10 - O QUE DEVE SER OBSERVADO:
1. Leis e normas específi cas:
• Lei Federal nº 8.069/90 – dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-

cente e dá outras providências
• Decreto Lei 9.215/46 – proíbe a prática ou exploração de jogos de azar em 

todo o território Nacional
• Lei Federal nº 9.069/98 (Lei de Programa de computador) – dispõe sobre a 

liberdade de produção e comercialização de softwares de fabricação nacional ou 
estrangeira.
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Cabe ao Ministério da Justiça a classifi cação por faixa etária de jogos eletrônicos.  É 
o que estabelece a Constituição Federal (art. 220, § 3º, inc. II) e o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (Art. 74)
Os responsáveis pelo estabelecimento devem estar atentos às Portarias 1.100/2006 
e 1.220/2007 do MJ e, no caso de descumprimento, podem ser punidos de acordo 
com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 
defi nem regras claras para essa situação. Cabe ao Ministério Público avaliar cada 
caso e enviá-lo ao Judiciário



O Código do Consumidor prevê:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente 
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem 
como por informações insufi cientes ou inadequadas sobre sua 
fruição e riscos”.
E o Código Civil  reforça:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fi ca obrigado a repará-lo.”
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• Lei de direitos autorais (Lei nº 9.610/98) – assegura 
integral proteção aos direitos de autor, estabelecendo sanções 
rigorosas a quem violar esses direitos.

• Lei de informática (Lei nº 10.176/2001) – dispõe sobre a 
capacitação e competitividade do setor de tecnologia da infor-
mação.

• Portarias nº 1.100/2006 e 1.220/2007 expedidas pelo  
Ministério da Justiça, que regulamenta disposições relativas ao 
processo de classifi cação de programas TV, fi lmes, espetáculos, 
jogos eletrônicos e de interpretação (RPG).

2. Atentar para existência de Lei Municipal que dispõe sobre o 
funcionamento dos estabelecimentos que explorem comercial-
mente o acesso à Internet.

3. Observar Portaria expedida pelo Juizado ou Vara da Infân-
cia e Juventude de sua Comarca que disciplina sobre a entrada e 
permanência de crianças e adolescentes. 

4. Observar Portarias e relatórios expedidos pelo Ministério da 
Justiça quanto a classifi cação indicativa dos jogos eletrônicos.



9.1 - POR ATO DE TERCEIRO:
O ordenamento jurídico brasileiro traz a possibilidade de res-

ponsabilizar a empresa por ato praticado por terceiro, desde que 
tenha alguma relação com a prestação de serviços e que assuma 
indiscutivelmente os riscos de seus negócios.

Portanto, compete às empresas cercarem-se das cautelas 
devidas para evitar a ocorrência de danos. Incumbe às mesmas o 
dever de resguardar a segurança dos clientes que acorreram ao 
local em horário aberto ao público.

Aquele que desempenha atividade que possa prejudicar ter-
ceiro e não age com as cautelas normais de segurança assume o 
risco de produzir dano, embora não o deseje.

Lan Houses e outros centros de acesso à Internet oferecem um 
serviço que pode causar prejuízo a outras pessoas e seus pro-
prietários são os responsáveis judicialmente caso algum usuário 
pratique uma conduta ilícita.

Quem fornece acesso à rede de comunicação virtual deve ter 
cuidados ao ceder o computador de modo a não permitir que o 
cliente faça uso indevido das máquinas.

Daí a importância de manter um arquivo com os cadastros dos 
clientes. Se for possível identifi car o infrator, o proprietário da Lan 
House se exime da responsabilidade.

DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO

A constituição de 88, em seu art. 5º, inc.IV vedou 
o anonimato, ao consignar que é “livre a mani-
festação do pensamento, sendo vedado o ano-
nimato“. Desta forma não se pode permitir, 
ativa ou omissivamente, que qualquer 
pessoa aproveite-se do anonimato para 
poder cometer ilícitos, respondendo 
quem der causa a este pelos danos 
sofridos
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A proteção à infância e juventude é tarefa de todos. 
É responsabilidade dos pais, do Poder Público, dos 
frequentadores e, inclusive, dos proprietários de Lan 
Houses.

Apesar das Lan Houses e dos Cibercafés constituí-
rem em importantes instrumentos de inclusão digital, 
não se pode fechar os olhos para o prejuízo físico e 
psíquico que pode afetar seus usuários em geral e, 
principalmente às crianças e adolescentes, se não hou-
ver adequação aos padrões de funcionamento.

O uso da Internet, não é, em sua essência, ruim, mas 
é necessário ter bom senso e cautela para não causar 
prejuízos  às crianças e adolescentes.

Por isso regras devem ser observadas:
- para evitar que más instalações ponham riscos à 

integridade dos frequentadores;

EM RELAÇÃO À PROTEÇÃO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente adverte:
 “Art. 258. Deixar o res-
ponsável pelo estabele-
cimento ou o empresário 
de observar o que dispõe 
esta Lei sobre o acesso de 
criança ou adolescente 
aos locais de diversão, ou 
sobre sua participação no 
espetáculo: 
Pena - multa de três a vinte 
salários de referência; em 
caso de reincidência, a au-
toridade judiciária poderá 
determinar o fechamento 
do estabelecimento por 
até quinze dias”.
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- para que haja controle de horários, evitando que crianças 

fi quem horas e horas na frente de computadores, fato sabida-
mente nocivo à saúde; 

- para que os horários de estudo sejam preservados; 
- para que os pais tenham conhe-

cimento acerca das atividades 
de seus fi lhos.



10.1 - DICAS:
• Mantenha cadastro ou fi chas dos usuários que frequen-

tam o local com os seguintes dados: nome, data de nascimento, 
fi liação, endereço, telefone. Anexar cópia da carteira de identida-
de e sempre identifi car o terminal utilizado, além da data e hora 
de início e término do período de uso.

• Tratando-se de usuário menor de 18 (dezoito) anos, 
adicionar a escola onde estuda e em qual 
horário;

• Solicitar autorização dos pais para 
frequência de crianças e adolescentes 
com cópia do RG do responsável;

• Estabelecer procedimentos ope-
racionais para a frequência de crianças e 
adolescentes; 

• Expor em local visível lista de 
todos os serviços e jogos disponíveis com 
um breve resumo sobre os mesmos e 

classifi cação etária (segundo recomendação 
do Ministério da Justiça) e de acordo com a faixa etária já previa-
mente aprovada pelo mesmo;

• Instalar fi ltro de conteúdo nos computadores ligados à 
internet para evitar que crianças e adolescentes tenha acesso à 
pornografi a, cenas obscenas, jogos violentos (como luta livre) e 
os impróprios para a idade;

• Expor em local de ampla visibilidade aviso relativo às 
proibições e regras de funcionamento; 

• Não vender ou permitir bebidas alcoólicas e cigarros;
• Não permitir a entrada de crianças e adolescentes trajan-

do uniforme escolar;
• Sempre verifi car a classifi cação indicativa para cada jogo;
• Não promover jogos e campeonatos envolvendo prêmios 

em dinheiro;
• Comunicar os órgãos responsáveis no caso de atitude 

suspeita;
• Guardar sempre a nota fi scal das máquinas, programas e 

softwares adquiridos.
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ONDE DENUNCIAR?

 Quando o conteúdo envolve crianças e adolescentes na Inter-
net você pode fazer a denúncia no disque 100, ir a uma DELE-
GACIA ESPECIALIZADA , dirigir-se ao CONSELHO TUTELAR mais 
próximo ou à PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVEN-
TUDE de sua cidade.

Quando se tratar de crimes cibernéticos as denúncias podem 
ser feitas: 

• Central Nacional de denúncias de Crimes Cibernéticos – 
SAFERNET: www.denunciar.org.br  (em parceria com o MPF) 

• Departamento de Polícia Federal
• Ministério Público Federal
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