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                                                  RESUMO 

 

A sociedade mudou, se desenvolveu, e com as relações interpessoasis a coisa 

nao foi diferente. A internet é uma ferramente essencial e de suma importância 

nesse sentido por ser um ambiente aberto e diversificado, capaz de mudar 

vidas, com apenas um “clic”, contribuiundo cada vez mais no crescimento e na 

evolução da sociedade. A internet cresceu muito rápido, e com isso a falta de 

limites em algumas condutas vem crescendo junto com ela. O trabalho versa 

sobre os aspectos pertinentes aos crimes virtuais, mostrando que a internet, 

apesar dos inúmeros benefícios que tem, também é usada para prejudicar o 

próximo, ela não é usada somente para fins lícitos, mas que o cometimento de 

crimes virtuais tornou-se uma realidade na nossa sociedade, crescendo de 

uma forma rápida e demasiada, gerando uma certa incapacidade do Poder 

Público em punir esses atos. Com isso, faz-se necessário um aperfeiçoamento 

no ordenamento jurídico afim de combater esses crimes, punir de forma justa e 

eficiente os autores, e proteger a sociedade dos danos sofridos pelas vitimas. 

 

Palavras-chaves: Internet; Crimes virtuais; impunibilidade; Danos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Society changed, developed, and with interpersonal relationships, things were 

no different. The internet is an essential tool and of great importance in this 

sense because it is an open and diversified environment, capable of changing 

lives, with just a click, contributing increasingly to the growth and evolution of 

society. The internet grew very fast, and with that the lack of limits in some 

conduits has been growing along with it. The work deals with aspects pertaining 

to virtual crimes, showing that the internet, despite the innumerable benefits it 

has, is also used to harm others, it is not used only for lawful purposes, but that 

the commission of virtual crimes has become A reality in our society, growing 

rapidly and too much, generating a certain inability of the Public Power to 

punish these acts. In this way, it is necessary to improve the legal system in 

order to combat these crimes, to punish the perpetrators fairly and efficiently, 

and to protect society from the damages suffered by the victims. 

 

 

 Keywords: Internet; Virtual Crimes; Impunity; Damage. 
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INTRODUÇÃO 
 

A busca incessante do ser humano em “ir além”, ir atrás do novo, do 

melhor, fez da Internet um meio de vida, algo quase que um bem necessário- 

seja para o pessoal como para o profissional-, a Internet é de grande ajuda 

para aquele que vive nesse mundo globalizado. 

Dentre os inúmeros benefícios trazidos pela Internet, como, por 

exemplo, conhecer pessoas do mundo todo ao alcance de um click, desse 

modo, ela tornou-se um meio eficaz de encurtar distâncias entre as pessoas, 

pois, no mundo atual é possível até relacionamentos amorosos por meio virtual. 

Indo por esse caminho, na Internet nós temos um ambiente fértil e 

ilimitado de opões e oportunidades “para tudo”, e é justamente nessa falta de 

limite que muitas pessoas se deparam com outras que não estão ali para usar 

a Internet de forma lícita e honesta, acarretando assim, no cometimento de 

crimes. Crimes esses que podem destruir famílias, pois, na maioria das vezes, 

não é apenas a vítima quem sofre com as conseqüências, a família da vítima 

precisa “mudar de vida”, mudar de cidade, mudar de emprego, escola, entres 

outras mudanças. 

Ex.: adolescente que tem fotos íntimas vazadas pelo ex-namorado, que 

não aceita o término do relacionamento. 

Combater o crescimento dessas condutas e a falta de conhecimento 

das pessoas de como se comportarem diante da Internet, são dois, de 

inúmeros problemas que nos deparamos. Pois, a grande maioria dos usuários 

não tem conhecimento técnico e especializado dos procedimentos de 

segurança para poder usar e usufruir dos benefícios que ela nos proporciona, 

resultando assim, num número crescente de crimes virtuais. 

A forma como estes crimes estão crescendo, chega a ser 

impressionante. É incrível a capacidade do seu humano em “se tornar invisível” 

e monstruoso por traz de uma tela deum computador, e acabar com a paz e a 

tranqüilidade de outras pessoas. 

A Internet se propagou pelo mundo de uma forma avassaladora. O modo 

de seu funcionamento rápido e eficiente, como também a praticidade que ela 

traz, é difícil ate imaginar um mundo sem o acesso da Internet. 
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Porém, este crescimento ao acesso e às facilidades da Internet nos 

trouxeram problemas. Os crimes virtuais cresceram muito nos últimos anos, a 

falta de segurança na Internet nos leva a ficar mercê de mentes perturbadas e 

maliciosas, que em alguns casos pensam esta apenas “brincando” e acabam 

destruindo vidas. 

Há inúmeros riscos, lembrando que a Internet é um mundo de 

informações, e que muitas vezes, não é um mundo 100% fechado como 

deveria. São dados importantes para nossas vidas que ficam soltos, ao alcance 

de todo aquele que possa ter acesso, até mesmo daqueles que não saiba usar 

a internet, e/ou não saibam usar de forma habilidosa. 

É comum vermos casos de condutas criminosas na Internet passarem 

despercebidas à Justiça, essas condutas ou não são punidas, ou não são 

punidas de acordo com sua gravidade. É comum ver casos de vítimas mortas, 

depressivas, traumatizadas, etc. por causa desses crimes, e seus autores 

“livres”, sem pena alguma aplicada à(s) sua(s) conduta(s) criminosa(s), 

restando a vitima e seus familiares, um dano irreparável, e irreversível. 

Entendendo a fragilidade deste tema, faz-se necessário buscar soluções 

para diminuir a impunidade destes crimes. Mostrar a sociedade e a Justiça os 

danos que eles causam. Entender que existem muitas benfeitorias, mas acima 

de tudo, entender os riscos que a Internet traz nas mãos daqueles que não 

sabem lidar com ela, ou sabem, mas agem de má-fé.  

O presente trabalho vem com o intuito de tentar esclarecer o conceito, 

os riscos que envolvem o “mundo virtual”, e na busca de uma melhoria na 

legislação brasileira, uma vez que carece de uma legislação específica e 

rigorosa para a punição dos responsáveis desses tipos de delitos. 

Utilizando-se de uma pesquisa de cunha bibliográfica e a partir de 

materiais que já versavam a respeito do assunto, sites de internet, como 

também, livros. 

O trabalho elaborado vem buscar demonstrar no decorrer dos capítulos 

um pouco do histórico e da evolução da internet e responder quais e como são 

praticados os principais crimes virtuais, como a justiça brasileira lida com tais 

aspectos, como também os danos que ficam na vida das vítimas.
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1. INTERNET 
 

1.1 Conceito 
 

Conforme definição de Zanellato: “A Internet é um suporte (ou meio)  

que  permite  trocar  correspondências,  arquivos,  idéias,  comunicar  em  

tempo real, fazer pesquisa documental ou utilizar serviços e comprar produtos”.  

É uma rede de computadores, onde há acesso a informações acerca de 

qualquer assunto e em qualquer lugar do mundo. 

“Rede mundial de comunicação entre computadores estabelecidos 

através de um modem” - minidicionário Luft. (p. 397) 

1.2 Histórico 
 

Fruto de pesquisas, da década de 60 nos EUA, com o intuito de 

contribuir na Guerra, como meio de internalizar as comunicações importantes 

para o momento. 

No decorrer das décadas de 70 e 80, além da internet ser usada para 

fins militares, ela começou então a fazer parte do meio de comunicação 

acadêmica, nos anos 90, a coisa começou a fluir de forma acelerada, 

alcançando a população em geral. 

Usada para inúmeros fins e seguimentos sociais que vão desde a 

pesquisa de um estudante, até a venda de uma empresa que a internet ganhou 

o mundo e a cada dia que passa ela se torna mais importante e essencial na 

vida do ser humano na área da comunicação, hoje em dia é quase impossível 

pensar no mundo sem internet. 

1.3 Internet e o Brasil 
 

No Brasil, a internet surgiu em meados dos anos 80, mas 

necessariamente em 1988, e tinha como objetivo ligar algumas universidades 

brasileiras a instituições dos Estados Unidos. 

Dai então algumas outras instituições começaram a usar a internet de 

forma restrita e particular, com objetivo de capacitar recursos humanos e 

difundir a tecnologia. 
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Em 1997, a “internet brasileira” começou a crescer e entrar numa fase 

de expansão enorme, o acesso aumentou tornou-se necessária uma 

infraestrutura mais veloz e que também fosse segura aos seus usuários e isso 

acarretou em investimentos em novas tecnologias. Desse modo, como não 

havia estrutura para tamanha expansão, foram criadas redes locais de alta 

velocidade, onde foi e é possível, aproveitar a estrutura  de algumas cidades. 

Segundo dados do Ministério da Ciência e Tecnologia atualmente, são 

mais de 60 milhões de computadores em uso, e 81,3 milhões de internautas, 

destes, estima-se que mais de 80% com acesso à internet, sem falar nos 

celulares, tablets e afim, o que gera um número ainda maior de pessoas 

“conectadas” através dela.A influência da internet e dos internautas no 

consumo vem crescendo progressivamente no País. 

Um dos principais Princípios que rege essa lei é o da neutralidade, onde 

diz que não poderá haver diferença no uso da rede de acordo do tipo de uso, 

ou seja, se alguém comprar um pacote de internet de X velocidade, ele terá 

que pagar por aquela velocidade, e não pela quantidade ou tipo de página que 

deseja acessar, independente do conteúdo. 

Dentre as vantagens e a segurança previstas por essa lei, ela também 

prevê sigilo e a inviolabilidade das comunicações, somente é possível o 

acesso“a seus dados” por ordem judicial, caso contrario, aquele que violar os 

dados de outras sem sua permissão, estará infringindo a lei e 

consequentemente, cometendo um crime. Prevê ainda, registros de acesso a 

aplicações de internet, dessa forma, o rastro digital do usuário deixado em 

sites, blogs, fóruns e ou redes sociais não ficará armazenado pela empresa 

(provedor). Porém o art. 15 do PL, diz que será permitido esse acesso por 6 

meses, desde que previamente combinado com o usuário. 

Um grande acontecimento para o Brasil em relação a internet foi em 

2014, quando a Presidente Dilma Roussett, sancionou a Lei 21.616/11, 

chamada de  MARCO CIVIL DA INTERNET, lei essa que regula o uso da 

internet no Brasil. Após muitos casos de crimes praticados virtualmente e com 

o intuito de determinar direitos e deveres aos cidadãos/usuários da Internet. 
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2. CRIMES VIRTUAIS 

2.1 Conceito 
 

O art.1º da Lei de Introdução ao Código Penal, diz: 

 “Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão 

ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente 

com a pena de multa,; 

Desse modo, qualquer infração penal que comine em pena, estaremos 

diante de um crime. 

Conceitua ainda, JOSÉ FREDERICO MARQUES: 

 "Conjunto de normas que ligam ao crime, como fato, a pena, como 

conseqüência, e disciplinam também as reações jurídicas daí derivadas, para 

estabelecer a aplicabilidade das medidas de segurança e a tutela do direito de 

liberdade em face do poder de punir do Estado".  

Sobre o aspecto analítico afirma Guilherme de Souza Nucci, que: 

Trata-se de uma conduta típica, antijurídica e culpável, vale dizer, uma ação 

ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida (tipicidade), 

contrária ao direito (antijuridicidade) e sujeita a um juízo de reprovação social 

incidentes sobre o fato e seu autor, desde que existam imputabilidade, 

consciência potencial de ilicitude e exigibilidade e possibilidade de agir 

conforme o direito. 

Quando nos referimos ao crime virtual, partimos do principio de que ele 

é cometido como da mesma forma que os outros, a diferença, é o campo de 

atuação, uma vez que o “contato” com a vítima é feito a partir de um 

computador, telefone celular, etc.  

Fabrizio Rosa também conceitua o crime de informática como sendo: 

[...] É a conduta atente contra o estado natural dos dados e recursos 

oferecidos por um sistema de processamento de dados, seja pela compilação, 

armazenamento ou transmissão de dados, na sua forma, compreendida pelos 

elementos que compõem um sistema de tratamento, transmissão ou 
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armazenagem de dados, ou seja, ainda, na forma mais rudimentar; 2. O 

‘Crime de Informática’ é todo aquele procedimento que atenta contra os 

dados, que faz na forma em que estejam armazenados, compilados, 

transmissíveis ou em transmissão; 3. Assim, o ‘Crime de Informática’ 

pressupõe does elementos indissolúveis: contra os dados que estejam 

preparados às operações do computador e, também, através do computador, 

utilizando-se software e hardware, para perpetrá-los; 4. A expressão crimes 

de informática, entendida como tal, é toda a ação típica, antijurídica e 

culpável, contra ou pela utilização de processamento automático e/ou 

eletrônico de dados ou sua transmissão; 5. Nos crimes de informática, a ação 

típica se realiza contra ou pela utilização de processamento automático de 

dados ou a sua transmissão. Ou seja, a utilização de um sistema de 

informática para atentar contra um bem ou interesse juridicamente protegido, 

pertença ele à ordem econômica, à integridade corporal, à liberdade 

individual, à privacidade, à honra, ao patrimônio público ou privado, à 

Administração Pública, etc. 

“Aqueles que tem por instrumento ou por objeto sistema de 

processamento eletrônico de dados, apresentando-se em múltiplas 

modalidades de execução e de lesão de bens jurídicos”. – Remy Gama Filho 

A vida das pessoas estão cada vez mais conectada a internet, um 

exemplo disso são as redes sociais, onde se compartilha tudo do seu dia – dia, 

o que os deixam muito expostos para alguns crimes virtuais.  Também existem 

aquelas pessoas que não fazem uso das redes sociais, mas costuma usar a 

internet para outro tipo de serviços, como compras e transações online e marca 

viagens e hospedagem em hotéis . 

’’Os crimes virtuais utilizam a mesma metodologia de crimes utilizados 

em crimes já conhecidos. A técnica empregada que difere um pouco dos 

delitos presentes em nosso ordenamento jurídico penal, mas o fim que se 

pretende é o mesmo da conduta já tipificada. A intenção do criminoso pode ser 

de ludibriar uma pessoa para obter uma vantagem financeira ou pessoal, 

enganar suas vítimas ou mesmo furtar informações particulares com o intuito 
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de utilizá-las em proveito próprio. ’’ – Luiz Gustavo Caratti de Oliveira, Marília 

Gabriela Silva Dani 

Os crimes virtuais, na verdade, devem der denominados de acordo com 

o bem jurídico que se protege, nesse sentido, diz Fragoso:: 

“A Classificação dos crimes na parte especial do código é questão ativa, 

e é feita com base no bem jurídico tutelado pela lei penal, ou seja,a  

objetividade  jurídica  dos  vários  delitos  ou  das  diversas classes de 

intenções. Portanto,  ao  analisar  um  crime  como  sendo  de  informática,  é 

necessário uma analise inicial, primeiramente para verificar se o mesmo é um 

cibercrime ou não, e depois aplicar o tipo penal correspondente, tendo em vista 

o bem jurídico tutelado.” 

 Quem vive muito conectado ao mundo da internet pode ter um risco 

maior de cair em alguns crimes, até porque não é só na TV, rádios e revistas 

que saem notícias do mundo hoje em dia, a internet virou um meio de noticias. 

Mas isso não quer dizer que por você não ser uma pessoa conectada ao 

mundo virtual estará livre de cair em um desses golpes. 

A prática dos crimes virtuais é bem comum, muitas vitimas deixam de ir 

atrás por acreditar que não vai dar em nada, ou ate mesmo que não tem 

direito, já que o crime foi feito pela internet, acham que não tem como achar o 

culpado. 

O número de crimes na internet vem aumentando cada vez mais, e um 

dos meios que se mais esta utilizando é com links que através dele seu 

aparelho virtual fica com vírus e assim com isso ele pode puxar seus dados 

pessoais, geralmente você recebe em e-mails ou até em sites duvidosos, neles 

pode está escrito que você pode ganhar ou ganhou uma promoção com 

passeios, entre outras coisas.  

"No final dos anos 90, os indivíduos que gostavam de pichar sites 

perceberam que notoriedade não colocava dinheiro no bolso e migraram para o 

banker [programas maliciosos que roubam senhas de internet banking]", diz o 

programador Vinicius Camacho. "A motivação do crime virtual mudou: as 

pessoas agoram querem dinheiro, e não fama", afirma Fabio Assolini, analista 

de vírus da KasperskyLab no Brasil. E, para ser lucrativo, o crime na internet 

precisa ser discreto. "Quanto mais tempo um programa malicioso passar 
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despercebido, mais lucrativo ele vai ser para o hacker", diz Arthur Capella, 

gerente-geral da Cisco IronPort no Brasil. 

Segundo a Associação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 

em média, a cada minuto 54 (cinqüenta e quarto) pessoas são vítimas de 

crimes virtuais no Brasil. Em Belo Horizonte, mais de 1000 (hum mil) 

procedimentos estão em andamento nos dias atuais. 

Luiz Felipe Silva Freire, presidente da Comissão de Informática, Direito 

Eletrônico e Crimes Eletrônicos da OAB em Minas Gerais, ressalta que os 

crimes mais comuns praticados virtualmente são os contra o patrimônio, como 

o estelionato, por exemplo. Seguido dos crimes contra a honra, como a 

difamação e injúria. 

2.2 Tipos De Crime 

 

Dentre os crimes virtuais, podemos destacar esses, cujas práticas são 

as mais corriqueiras, são eles: 

2.2.1 Pedofilia 

 

O DSM. IV – Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Norte-

Americana de Psiquiatria, define assim a pedofilia: 

O foco parafílico da pedofilia envolve atividade sexual com uma criança 

pré-púbere (geralmente com 13 anos ou menos). O indivíduo com pedofilia 

deve ter 16 anos ou mais e ser pelo menos 5 anos mais velho que a criança. 

Para indivíduos com pedofilia no final da adolescência, não se específica uma 

diferença etária precisa, cabendo exercer o julgamento clínico, pois é preciso 

levar em conta tanto a maturidade sexual da criança quanto a diferença de 

idade. Os indivíduos com pedofilia geralmente relatam uma atração por 

crianças de uma determinada faixa etária. Alguns preferem meninos, outros 

sentem maior atração por meninas, e outros são excitados tanto por meninos 

quanto por meninas. (...). 

O crime de pedofilia na internet vem sendo cometido com muita 

frequência, já que hoje em dia a internet é liberada para todos, e com isso 

crianças e adolescente que fazem uso de redes sociais ficam muito expostas.  

Os pedófilos se aproveitam da internet e das redes sociais para criar 
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perfis falsos e nisso se passam por crianças ou outra pessoa diferente dele, 

querendo amizades, e com os mais velhos ate um tipo de paquera, usando 

uma foto de alguém desconhecido. Com isso vai ganhando a confiança das 

crianças e adolescentes, conseqüentemente salva as fotos dela, faz 

insinuações, grava vídeos pornográficos e alguns, ate combinam de se 

encontrar em algum lugar escondido, ou de pouco acesso. 

2.2.2 Ameaça 

 

A ameaça virtual também é considerada um crime, e não é muito 

diferente da outra que é tipificada no Código Penal.  Ela acontece assim que a 

vitima tem conhecimento.  

É comum ver isso na internet, uma pessoa ameaça a outra 

simplesmente por não concordar com a opinião da outra, ou até mesmo por 

não gostar de algo que o outro postou. No conteúdo da ameaça tem jurando 

alguém de morte, que sabe ou vai descobrir onde a pessoa mora, etc. 

A pena do crime de ameaça é de detenção, de um a seis meses ou 

multa, segundo o Código Penal. 

2.2.3 Difamação, Calúnia E Injúria (Dos Crimes Contra A Honra) 
 

“A honra é conceituada como o conjunto de atributos morais e 

intelectuais e físicos referentes a uma pessoa.” Julio Fabrinni Mirabete 

Ressalta ainda João Batista de Menezes Bittencourt, que: 

“Independe de qualquer que seja a definição dada a honra, ela é um 

interesse penalmente protegido. É importante, do ponto de vista de o amparo 

penal à honra, pois “ela não diz respeito apenas ao interesse exclusivo do 

indivíduo, mas também da coletividade, que tem interesse na preservação da 

honra, da incolumidade moral e da intimidade além de outros bens jurídicos 

indispensáveis para a harmonia social.” (BITTENCOURT, 2011, p.314) 

A difamação na internet ocorre quando alguém faz uma ofensa a 

dignidade de outra, acontece muito nas redes sociais, assim como a 

difamação, a calunia se  diferencia pelo fato de esta ser cometida quando 

alguém faz uma falsa acusação de um fato criminoso.  

Difamação ocorre muito quando se trata do cyberbullying, que é uma 
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forma de bullying, só que no meio virtual. 

A pena da difamação é detenção, de três meses a um ano, e multa. Mas 

na calunia a detenção é maior, sendo de seis meses a dois anos, e multa.  Não 

somente para quem criou a noticia, vale também para que espalha, compartilha 

tais “publicações”. É possível também punir aquele que comete calúnia com 

alguém já falecido. 

A injúria é uma ofensa dignidade de alguém. É imputar a alguém algo 

que é negativo, como xingamentos. É muito comum o cometimento deste crime 

na internet, as pessoas se aproveitam de perfis falsos para denegrirem a 

imagem das pessoas, dissipando injurias e ofensas a quem não gosta, e/ou à 

desconhecidos, só por mero prazer.  

Segundo Fernando Capez: 

“Ao contrário da calúnia e a difamação que tutelam a honra objetiva, por 

essa norma penal é a honra subjetiva, que é constituída pelo sentimento 

próprio de cada pessoa acerca de seus atributos morais, intelectuais e físicos. 

 A pena é prevista de detenção, de três a seis meses, ou multa.  

A injúria é consumada quando chega a conhecimento da vitima. Pode se 

ser causada de forma escrita, verbal ou física. No artigo 140, § 3º do código 

penal se diz que se o xingamento estiver relacionado em elementos referentes 

a raça, cor, etnia, religião origem ou condição de pessoa idosa ou deficiente é 

chamado de injuria discriminatória. Pena de reclusão de um a três anos de 

multa. 

2.2.4 Cyberbullying 

 

O cyberbullying é um assunto que vem ganhando muita força, ele é 

conhecido como o bullying sendo que praticado pela internet. Ele é composto 

por vários crimes é um só. Nele você encontra: a discriminação, a ameaça, a 

injúria, o preconceito, identidade falsa, etc. O um dos motivos para ele ser um 

assunto tão popular é por conta da forma que acontece e os danos causados 

às vitimas, que chegam a tirar a própria vida ou entrar em depressão. Pode ser 

praticados por pessoas que estudam com você, trabalha, que viva no dia a dia 

com você ou ate mesmo por alguém que você nem faça idéia de quem seja.  

CleoFante, educadora especialista em bullying destaca:  
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“Não existe tradução em nosso idioma para o termo bullying, por referir-

se a um conjunto de comportamentos. O bullying é definido como sendo um 

conjunto de comportamentos agressivos, intencionais e repetitivos, adotado por 

uma ou mais pessoas contra outra(s), sem motivos evidentes, causando dor e 

sofrimento, e executado dentro de uma relação desigual de poder, o que 

possibilita a intimidação. Por consenso entre os pesquisadores brasileiros, o 

termo bullying é utilizado somente na relação entre crianças e adolescentes. 

Entre pares adultos é utilizado o termo assédio moral.” 

Quem pratica o cyberbullying geralmente não tem limites, eles inventam 

algo sobre a vitima, tira brincadeiras, costumam perseguir a vitima pela 

internet. Fazem montagens com fotos delas, zombam, entre outras coisas. 

Discriminação é uma das formas, onde se menospreza o outro pelo que ele 

tem ou não tem. Muitas vezes, além de todas essas condutas descritas, aquele 

que comete o cyberbullying acredita esta apenas expondo sua opinião, 

expressando o que ele acha e não cometendo algo ilícito, e sim exercendo seu 

direito de se expressar como quiser, o que faz com que esta conduta seja tão 

corriqueira e a punição não seja como é devida, pelo fato de se “confundir” com 

o exercício da liberdade de expressão. 

Neste pensamento, Cleo Fante , relata ainda: 

“Constata-se que a principal preocupação gira em torno da livre 

manifestação do pensamento e idéias, questionando-se sobre a 

regulamentação do ambiente cibernético. Não se nega a necessidade do 

controle judicial e da aplicação das regras de Direito. No entanto, há que se 

respeitar como princípio basilar a supremacia constitucional no que diz respeito 

aos direitos fundamentais. 

Os avanços impostos pela informática têm levantado questionamentos sobre a 

proteção de direitos fundamentais, assim, exige reflexão, a liberdade de 

informação, no que diz respeito à existência do direito a informar e informar-se, 

bem como a escolha da forma de comunicação e, ainda, a liberdade da 

atividade intelectual (...). De outra sorte, tem-se que a privacidade se encontra 

ameaçada pela utilização da informática, por causa das facilidades 

proporcionadas pela interconexão de fichários, possibilitando a formação de 

grandes bancos de dados com informações da vida dos indivíduos, sem 
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que estes autorizem ou até mesmo saibam.” 

O cyberbullying engloba outros crimes o que faz dele um crime ainda 

mais grave. Neles podemos citar, por exemplo, fotos vazadas. Independente do 

conteúdo das fotos, ninguém pode adentrar na sua intimidade e se valer dela 

para cometer crimes. 

Atualmente, uma prática muito corriqueira, principalmente entre os 

adolescentes é o chamado: Nudes. O qual também pode se enquadrar na 

pedofilia, a diferença é a idade das vitimas, já que vem crescendo muito fotos 

assim com adultos. É um tema bem polêmico, e vem crescendo muito, 

acontece pela internet, nas redes sociais, a mais famosa delas é WhatsApp. 

Existem opiniões diferentes em relação ao nudes. Alguns acham que a vitima 

tem culpa por mandar fotos sem roupa ou com roupas intimas.  E para outros a 

culpa é total de quem as recebe e compartilha. 

Não existe uma pena definida para isso, e na maioria das vezes não 

acaba acontecendo nada em relação ao que divulgou as fotos, geralmente a 

vitima sofre crimes como injuria e difamação pelo fato de ter suas fotos 

expostas. Podem também ter suas fotos em sites eróticos, pessoas se 

passando por ela. 

2.2.5 Dano Moral 

 

O Dano moral ocorre quando uma pessoa se acha afetada em seu 

íntimo, seja psíquico, moral e intelectual, seja por ofensa à sua honra, a 

sua privacidade, intimidade, imagem, nome, etc. Corresponde ao dano sofrido 

sem dano aparente. 

Partindo da questão de não se medir, não tem como quantificar um dano 

sofrido por alguém. Principalmente nos casos de nudes, pedofilia e 

cyberbullying, onde já que acaba entrando vários outros crimes dentro deles. 

Imagine o que se passa na cabeça de quem tem suas fotos expostas para 

internet, onde milhares de pessoas podem ver e compartilhar, entre outros 

fatores, porque a partir daí vem os insultos em relação o porque que a vitima 

tirou as fotos, denegrindo a imagem dela, começa a difamação e a injuria em 

relação tanto a dignidade quanto a reputação da vitima.  Na pedofilia nem se 

fala, já que trata de menores. O cyberbullying não deveria ser apenas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_(direito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelecto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ofensa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Privacidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intimidade
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combatido na escola, lembrando que ele é o bullying mas praticado online 

Com essa exposição toda vitima acaba ficando muito exposta, e sua 

vida social se abala, já que tudo isso afeta seu emocional.  

 

Ex.:vitimas que acabam indo morar em outro estado, pelo fato que seu 

ex-namorado postou fotos suas, os chamados “nudes”. Nada acontece com o 

autor, nem ao menos o julgam como errado. E ela(s), fica(m) como errada(s) e 

com sua reputação abalada.  

2.2.6 Phishing 
 

O crime conhecido como phishing é uma fraude online, que ocorre como 

forma de vírus, e/ou pode ter uma página (falsa) onde ele pede seus dados, 

como CPF, número de cartão, etc.; aparecem promoções de qualquer tipo de 

produto ou serviço que até então são caríssimos e mas, na página do site esta 

custando barato e com isso a vitima acaba sendo ludibriada comprando algo 

que não existe e ainda por cima, fornece seus dados.  Qualquer que também 

faz uso da internet pode ser mais uma vítima, com o uso de aplicativos e em 

lojas virtuais. Existem muitos aplicativos que só servem para coletar dados, 

assim como as lojas virtuais que aparecem ofertas também.  A pena para esse 

crime é de detenção, de três meses a um ano, e multa.  

2.2.7 Estelionato 
 

 Ocorre o crime de estelionato virtual quando criam - selink’s, e-mail’s, 

etc. falsos, com o intuito de não ser identificado e conseqüentemente prometer 

fazer algo que até sabem fazer, mas não vão, só em troca de alguma 

vantagem, que na maioria dos casos, é dinheiro. 

 De uma for simples, o estelionato é o induzimento da vítima utilizando-se 

de meios digitais, aproveitando-se de brechas para conseguir vantagens. 

2.3 Classificação 

 

Dentre as inúmeras classificações, a doutrina adotou uma que se 

caracteriza como a mais próxima da realidade, dividindo os crimes virtuais em 

próprios e impróprios. 
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Ivette Senise Ferreira, nos traz a seguinte reflexão acerca 

desclassificações do crimes virtuais: 

"Atos dirigidos contra um sistema de informática, tendo como 

subespécies atos contra o computador e atos contra os dados ou programas de 

computador. Atos cometidos por intermédio de um sistema de informática e 

dentro deles incluídos infrações contra o patrimônio; as infrações contra a 

liberdade individual e as infrações contra a propriedade imaterial.”  

2.3.1 Crimes Virtuais Próprios 

 

São os crimes onde o sujeito ativo se utiliza do computador como objeto 

e meio de execução do crime ou seja, são crimes que se realizam ou se 

consomem também por um meio eletrônico. 

Nesse raciocínio se posiciona Damásio de Jesus: “Crimes eletrônicos puros 

ou próprios são aqueles que sejam praticados por computador e se realizem 

ou se consumem também em meio eletrônico. Neles, a informática 

(segurança dos sistemas, titularidade das informações e integridade dos 

dados, da máquina e periféricos)é o objeto jurídico tutelado.” 

Ex.: fotos vazadas 

2.3.2 Crimes Virtuais Impróprios 

 

São aqueles que são/ podem ser realizados com a utilização do 

computador, que atinge bens jurídicos já tutelados.  

Ou seja, são crimes que já são tipificados, mas que agora são utilizados 

os computadores e afins para realização. 

Nesse sentido, corrobora Damasio de Jesus: “Já os crimes eletrônicos 

impuros ou impróprios, são aqueles em que o agente se vale do computador 

como meio para produzir resultado naturalístico, que ofenda o mundo físico ou 

o espaço “real”, ameaçando ou lesando outros bens, não-computacionais ou 

diversos da informática.” 

 

Ex.: Pedofilia 

É necessário enfatizar que mesmo essas classificações sendo simples e 
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objetivas, é preciso aceitar que podem existir outra modalidades, devido ao 

crescimento “descontrolado” desses crimes e suas diversas formas de 

cometimento. 

2.3.3 Sujeito Ativo 
 

O autor, aquele que comete. Devido a enorme dificuldade de identificar o 

sujeito ativo e dar um “nome” a ele, aquele que comete a maioria dos crimes 

virtuais é chamado de Hacker. 

Corrobora Victor Henrique Gouveia Gatto: 

“Muitos crimes são praticados por qualquer pessoa desde que está 

tenha capacidade para tal ato, no caso de crimes virtuais ou com auxílio dela, 

para muitos leigos esse é um crime realizado por “experts”, os chamados 

Harcker, porém com a popularização desse meio surgiram milhares de casos, 

principalmente de cunho difamatório, produzido por pessoas com mínimo de 

conhecimento tecnológico.” 

Alguém com um certo conhecimento técnico especializado em 

computação, e que se vale desse conhecimento para cometer crimes. 

Mas, em alguns crimes, como por exemplo, a pedofilia, a injuria, etc., 

não é necessário um conhecimento técnico para cometer. 

Tourinho Filho se posiciona a respeito: “ o problema da qualificação do 

acusado é de suma importância, porquanto, em se tratando de qualidade 

personalíssima, não poderá ser atribuída a outra pessoa que não a verdadeira 

culpada”. 

Dessa forma, aquele que divulgou, que se “infiltrou” e roubou dados, 

difamou, se valeu de computadores para cometer crimes deve pagar por isso. 

2.3.4 Sujeito Passivo 
 

Aquele que sofreu, a vitima, podendo ser qualquer pessoa normal. 

Sempre haverá uma vitima nesses caos, mesmo que física ou jurídica, pública 

ou particular, sempre haverá um lesado nessas condutas. 

Neste sentido, a doutrina faz uma espécie de divisão no tocante ao 

sujeito passivo. Classificando-o em duas espécies, formal e material.  

Classifica então o sujeito passivo formal, sendo ele sempre o Estado, 
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pois assim como a sociedade, ele também é prejudicado quando as leis são 

desobedecidas e conseqüentemente os crimes são praticados.  

Já o sujeito passivo material é aquele titular do bem jurídico ofendido, 

que nesses casos, podem ser tanto pessoa física como pessoa jurídica. 

3. JURISDIÇÃO, COMPETÊNCIA E LEGISLAÇÃO 

3.1 Jurisdição 

 

Jurisdição tem origem etimológica no latim jurisdictio, onde temos juris, 

que quer dizer direito e dictio, que se traduz na ação de dizer. Desse modo, 

jurisdição é o poder de dizer o direito.  

De uma forma simples e objetiva, jurisdição nada mais é do que o 

poder/dever do Estado, em aplicar a lei. 

É através da jurisdição que o Estado soluciona os conflitos quando os 

mesmos não são ou não podem ser solucionado pelas próprias partes. 

3.2 Competência 

 

O art. 5°, L III, CF nos traz como a jurisdição é distribuída por leis nos 

órgãos do poder judiciário fazendo uma “repartição” de competências. 

Art.5º: - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade 

competente; 

Podemos entender a competência de acordo com a natureza do conflito, 

de acordo com a causa a ser julgada, chamamos essa competência de 

competência Material. Quando tivermos diante da competência que define as 

fases do processo, o objeto do juízo ou o grau de jurisdição, estamos diante da 

competência funcional. 

Na competência material temos 3 aspectos que devem ser observados 

para o exercício da jurisdição: 

1°) território (racione loci); 

2°) natureza da infração (racione material); 
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3°) qualidade da pessoa do réu (racione persona).  

Nesse sentido, o código de processo penal, em seu art. 69, traz a 

determinação de jurisdição de acordo com o lugar da infração, domicilio ou 

residência do réu, natureza de infração, pela distribuição, conexão ou 

continência, prevenção, pela prerrogativa de função. 

Porém, quando nos deparamos com a prática de algum dos crimes 

virtuais, a coisa fica um pouco mais difícil, e porque?  

Há um enorme desafio na hora de delimitar a jurisdição competente na 

hora de propor uma ação penal, devido a complexidade do ambiente virtual, e 

muito difícil saber “de onde” for cometido o crime, pois, além de geralmente 

serem “a distância” eles podem ser também plurilocais. 

Nesse sentido, a doutrina é pacífica em relação ao assunto. A teoria da 

ubiquidade ou teoria mista, a qual define o lugar do crime como aquele onde 

ocorreu a ação ou omissão, no topo ou em parte, bem como onde se produziu 

ou deveria produzir o resultado (art. 6°, CP). Existem ainda mais 2 (duas) 

teorias que se referem ao local do cometimento do crime, a teoria do resultado, 

onde diz que o lugar do crime é aquele onde se consumou; e a teoria da 

atividade, onde considera-se o lugar do crime, onde foram praticados os atos 

executórios, a conduta. O CP adotou a teoria da ubiquidade como regra. 

Porém, para os crimes plurilocais, aplicar-se-á o art.70 CPP, que diz: 

Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se 

consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado 

o último ato de execução. 

§ 1º: Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se 

consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver 

sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. 

§ 2º: Quando o último ato de execução for praticado fora do território 

nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora 

parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. 

§ 3º: Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou 

quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas 

divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. 
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Corrobora tal entendimento o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

senão vejamos: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

PROCESSUAL PENAL. PUBLICAÇÃO DE 

PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU 

ADOLESCENTE ATRAVÉS DA REDE MUNDIAL DE 

COMPUTADORES. ART. 241 DO ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO. LOCAL 

DE ONDE EMANARAM AS IMAGENS PEDÓFILO-

PORNOGRÁFICAS. 1 - A consumação do ilícito 

previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente ocorre no ato de publicação das imagens 

pedófilo-pornográficas, sendo indiferente a localização 

do provedor de acesso à rede mundial de 

computadores onde tais imagens encontram-se 

armazenadas, ou a sua efetiva visualização pelos 

usuários. 2 - Conflito conhecido para declarar 

competente o Juízo da Vara Federal Criminal da Seção 

Judiciária de Santa Catarina.” 

 

 

A terceira seção do superior tribunal de justiça (STJ) já firmou um 

entendimento para crimes praticados na internet, o lugar do crime será o local 

da sede do provedor do site. 

Dentre essas e outras questões acerca do tema, nos deparamos com 

algumas dificuldades no tocante ao local do crime, pois além de geralmente 

serem crimes a distancias e/ou plurilocais como já foi abordado, temos a 

dificuldade na hora de determinar o autor destes tipos de crimes, além, é claro, 

do que parece ser o maior dos problemas: não existe legislação 

regulamentando esses crimes. Não existemleis no Brasil prevendo essas 

situações. 

Além das demais dificuldades apresentadas , só  é possível a 

identificação do IP (Internet Protocol – número que o computador/roteador 

recebe ao se conectar à internet. E através deste, é identificado ao receber e 

enviar dados), por ordem judicial, para enfim identificar e comprovar quem usou 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10582366/artigo-241-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-criança-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-criança-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10582366/artigo-241-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-criança-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-criança-e-do-adolescente-lei-8069-90
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a internet para a prática de crimes. 

É certo, ao analisarmos os fatos, a enorme dificuldade que existe para 

solucionar esses crimes, é ainda maior do que se imaginava devido a emissão 

legislativa no Brasil. 

Conforme entendimento do doutrinador espanhol Ramón J. Moles que 

nos ensina: “O ciberespaço não dispõe de fronteiras territoriais, mas de normas 

ou técnicas, que regulam sistemas de acesso e que não pertencem ao mundo 

jurídico. Assim, não vigora o conceito de soberania e nem de competência 

territorial”. 

Em relação a lei penal no espaço, o qual abrange um território que não é 

delimitado, podendo ser físico ou não, dificultando a aplicação da lei, quando 

por exemplo  o agente se vale de um provedor estrangeiro, mas comete o 

crime no Brasil, o que dificultaria ainda mais o trabalho da investigação, além 

da dificuldade em definir qual Estado será competente para o caso. 

 

3.2.1 Princípios 

 

No nosso ordenamento jurídico temos 2 princípios que norteiam a 

eficácia da lei penal no espaço, são eles: 

3.2.1.1 Princípio Da Territorialidade 
 

O qual determina que a lei que será aplicada ao caso será a lei do local 

do cometimento do crime, seja ele cometido por um nacional, como também 

por um estrangeiro residente no país. 

É certo que o Direito Penal é aplicado de forma a não prejudicar o réu, e 

isso leva a lei a considerar sempre os tratados e legislações específicas de 

países que possam estar envolvidos no cometimento de algum crime virtual, 

claro, que quando tratar-se de crime praticado por estrangeiro. 

Nesse sentido, a lei brasileira (diga-se, lei penal brasileira), será aplicada 

à fatos que atinjam o território brasileiro. 
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3.2.1.2 Princípio Da Extraterritorialidade 
 

Mesmo não sendo uma tarefa fácil, pois cada pais possui sua própria 

legislação, é possível a punibilidade e aplicação de leis brasileiras à crimes 

cometidos fora do território brasileiro. 

O art.7º, I,§3º, prevê as situações m que a lei brasileira poderá ser 

aplicada fora do território nacional, se referindo à nacionalidade do bem 

jurídico. 

3.3 Legislação 

 

Mesmo com toda omissão no nosso ordenamento jurídico e com todas 

as precariedades que norteiam o assunto em questão, os crimes virtuais 

praticados no Brasil são punidos, pois, mesmo que a conduta não seja 100% 

(cem por cento) tipificada, elas são previstas no Código Penal, o que “facilita” a 

aplicação da lei, não permitindo que essas condutas passem despercebidas 

“aos olhos da justiça e da sociedade”, pelo menos em tese. 

A nossa ConstituiçãoFederal  em  seu  art.  5º,  XXXIX diz: 

- Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

XXXIX - “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal”. 

Neste sentido, faz-se entender que para que se venha a punir aqueles 

que cometem os crimes virtuais, é necessário que o tipo penal se adeque às 

normas que já existem, e que as lacunasque  também ainda  existem,  devem  

ser  preenchidas, e hoje, mais do que nunca é extremamente necessária a 

incorporação dos conceitos de informática à nossa legislação vigente. 

O Plano Nacional de Informática e Automação (Conin), Lei n. 7.232/84, 

foi uma das primeiras leis em relação a informática no Brasil, e versava sobre 

as diretrizes no âmbito da informática em solo Brasileiro. 

Logo depois, a Lei n. 7.646/87, entrou em vigor em 1998 foi revogada, 

dando espaço para a Lei n. 9.609/98, sendo esta, a primeira no 

nossoordenamento jurídico  a  descrever  as  infrações  de  informática. 
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Dentre os artigos, citaremos esses, os quais davam amis ênfase ao 

assunto: 

Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador:  

Pena – Detenção de seis meses a dois anos ou multa.  

§ 1º Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de  

computador,  no  todo  ou  em  parte,  para  fins  de comércio,  sem  

autorização  expressa  do  autor  ou  de  quem  o represente:  

Pena – Reclusão de um a quatro anos e multa.  

§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expõe à  

venda,  introduz  no  País,  adquire,  oculta  ou  tem  em depósito, para fins de 

comércio, original ou cópia de programa de computador, produzido com 

violação de direito autoral.  

§3º  Nos  crimes  previstos  neste  artigo,  somente  se  procede mediante 

queixa, salvo:  

I – quando praticados em prejuízo de entidade de direito público, 

autarquia,empresa  pública,  sociedade  de  economia  mista  ou fundação 

instituída pelo poder público;  

II – quando, em decorrência de ato delituoso, resultar sonegação fiscal, perda 

de arrecadação tributária ou prática de quaisquer dos crimes contra  a  ordem  

tributária  ou  contra  as  relações  de consumo. 

§ 4º No caso do inciso II do parágrafo anterior, a exigibilidade do tributo, ou 

contribuição social e qualquer acessório, processar-se-á independentemente 

de representação. 

O nosso Código Penal também tifica condutas e que são criminalizadas, 

nos artigos 153, §1º; 313-A; 313-B; 325, §1º, I e II; Art. 2°, V – Lei n. 8.137/90 e 

Art. 72 da Lei n. 9.504/97. 

 

Art. 153, § 1° - A do Código Penal – Divulgar, sem justa causa, informações 

sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas 

de informações ou banco de dados da Administração Pública.  

Pena – detenção de 1 a 4 anos, e multa.  

Art. 313 – A do Código Penal – Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a 

inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos 
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sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o 

fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.  

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.  

Art. 313 – B do Código Penal – Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de 

informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de 

autoridade competente.  

Pena – detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.  

Art. 325, § 1°, incisos I e II - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo 

e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:  

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato 

não constitui crime mais grave.  

§ 1º nas mesmas penas deste artigo incorre quem:  

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de 

senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a 

sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;  

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.  

Art. 2°, V – Lei n. 8.137/90 – utilizar ou divulgar programa de processamento de 

dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir 

informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda 

Pública.  

Art. 72 da Lei n. 9.504/97 – Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco 

a dez anos:  

I – obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo 

serviço eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos;  

II – desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computador 

capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução 

ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em 

sistema de tratamento automático de dados usados pelo serviço eleitoral;  

III – causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação 

ou na totalização de votos ou a suas partes.  

2 (duas) Leis que estão em vigor até o momento e que punem os 

autores desses delitos são:  
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3.3.1 Lei 12.737/12 “Lei Carolina Dieckmann” 
 

A Lei 12.737/12, que ficou nacionalmente conhecida como a “Lei 

Carolina Dieckmann”, é oriunda de uma projeto de lei de 2011 e foi sancionada 

em 2013, entrando em vigor no ano de 2013, pela então presidente, Dilma 

Rouselff, onde tipificou “alguns” crimes virtuais. 

Essa Lei foi editada em alguns aspectos e em comparação a outros 

projetos de lei, este tramitou com pressa, talvez, pelo fato do(s) crime(s) ter 

sido(s) cometidos(s) contra uma pessoa pública, a qual deu o nome a lei, a 

atriz global Carolina Dieckmann, que teve fotos íntimas suas vazadas da 

internet. 

Os crimes previstos da lei 12.737/12 são: 

1) Art. 154-A - Invasão de 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. 

2) Art. 266 - Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, 

informático, telemático ou de informação de utilidade pública – 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

3) Art. 298 - Falsificação de documento particular/cartão –  

Pena - reclusão, de um a cinco anos e multa. 

4) Art.154-B -Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede 

mediante representação, salvo se o crime e 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. 

Da forma como se viu, a ação penal destes crimes é pública condicionada a 

representação, salvo se cometido contra a Administração Pública, ou qualquer 

um dos Poderes, tornando-se Publica Incondicionada, onde o Ministério 

Público se torna o “dono” da ação. 
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O Código Penal sofreu algumas alterações com a vigência desta lei. Os 

artigos 154-A e 154-B foram acrescentados no Capitulo IV, nos crimes contra a 

inviolabilidade de segredos.  

3.3.2 Lei 12.965/14 - “Marco Civil Da Internet 
 

Sancionada em abril de 2014, a Lei conhecida como o Marco Civil da 

Internet é uma lei que regula os direitos e deveres, como também estabeleceu 

princípios e garantias aos usuários da Internet. 

Com a vigência da lei, empresas que atuam na “web” deverão executar 

seus trabalhos com mais transparências e deverão garantir a proteção dos 

dados pessoais de seus usuários como também a privacidade dos mesmos. 

 A liberdade de expressão e a retirada de conteúdo do ar também são 2 

(duas) inovações contidas na lei, protegendo e assegurando que qualquer 

usuário da rede é livre para se expressar (não infringindo nenhuma lei, claro), 

fazendo da rede um campo democrático e aberto.  

A retirada do conteúdo também chega para garantir direitos, uma vez 

ofendido, com violação de intimidade, por exemplo, pode o ofendido, solicitar a 

retirada do conteúdo ofensivo, que mediante ordem judicial sairá da página, e 

em consequência do ato, deverão comunicar ao(s) provedor (es) responsável 

(eis), para tomar conhecimento e se “defender” de acordo com os motivos e 

informações relativos a retirada do conteúdo. 

 

3.3.3 O Código Civil: E As Punições Previstas Para Os Crimes 

 

O nosso Código Civil, nos traz a possibilidade de reparação 

monetariamente falando pelos danos sofridos por uma pessoa, seja ele moral 

ou material.  

Os danos morais e materiais possuem naturezas diferentes, pois são 

tipos de danos diferentes. 

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. 
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Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico 

ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.  

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.  

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem. 

A indenização por danos morais e materiais tem como fim a 

compensação e a penalização do agressor, ainda, tentar desencorajá-lo, para 

que o mesmo não volte a cometer o mesmo delito novamente.  

Os valores das indenizações não são tabelados, não existe uma formula 

que o juiz determinar o quantum, deve o magistrado aplicar a pena de acordo 

com os Princípios da Razoabilidade e da Equidade, levando sempre em 

consideração o abalo sofrido pela vítima, como também, verificar as condições 

socioeconômicas do autor, observado caso a caso.  

É cabível de indenização qualquer ato ilícito que cause prejuízos a 

outrem, como também transtornos, humilhações, constrangimentos, etc.. 

3.4 Provas 

 

Segundo Cristóvão Piragibe T. Malta, podemos conceituar provas como: 

“Prova seria o conjunto de informações de que o juiz vem a dispor para 

solucionar um conflito de interesses.” 

É certo que há uma grande complexidade em provar o cometimento de 

qualquer um dos crimes virtuais, devido a dificuldade na hora de se identificar o 

autor, agente, como já mencionado anteriormente. 

O art. 369, NCPC versa que:  

Art.369- Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, 

ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a 

verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa. 

Ou seja, o nosso ordenamento jurídico não impede que sejam utilizados 

os meios de provas lícitos para tentar convencer o magistrado. 

Seja por meio de fotos, registros fonográficos, documentos, 
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depoimentos, testemunhas, entre outros meios, valem como provas. 

Os fatos alegados, podem ainda ser provados também por meio 

eletrônico, uma vez que estamos diante de condutas praticadas por este meio. 

O Código Civil, em seu artigo 225, prevê essa possibilidade. 

“Art.225- Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os 

registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou 

eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra 

quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão.” 

O Código Penal também versa a respeito, em seus artigos 434 e 

seguintes, quando expressa que os documentos podem ser apresentados em 

qualquer fase do processo e que estes podem ser escritos, instrumentos ou 

papeis, podendo ser públicos ou particulares. 

Além do IP, onde o juiz pede a quebra do sigilo dos dados, para que 

assim o conflito possa ser solucionado, existe também a perícia, onde é feito 

um estudo mais detalhado, seja no computador, como também em tablet’s, 

smartphones, ou qualquer outro instrumento utilizado para o cometimento 

destes crimes. 

TJ-RJ - RECURSO INOMINADO 
RI02298887120138190001 RJ 0229888-
71.2013.8.19.0001 (TJ-RJ) 

Data de publicação: 21/09/2015  

Ementa: de conversas fechado. O recurso, 

então, é para reformar a sentença de primeiro grau 

que, entendendo pela legalidade do processo 

disciplinar, assentou a improcedência da demanda. É o 

relatório. V O T O Conheço do recurso, eis que 

presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de 

admissibilidade. Quanto à questão de fundo, resolve-se 

pela insubsistência do principal argumento da causa de 

pedir: a prova foi captada por meios lícitos. Como bem 

assegurado pelo autor e ratificado pelo réu, o grupo era 

fechado. Isso significa dizer que, sem a permissão dos 

usuários inscritos, somente mediante algum artifício ou 

ordem judicial era possível o acesso ao seu conteúdo. 

In casu, nenhuma dessas circunstâncias excepcionais 

foi comprovada ou sequer aventada, pelo que se firma 

a versão segundo a qual a denúncia anônima foi 

https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/234633306/recurso-inominado-ri-2298887120138190001-rj-0229888-7120138190001
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/234633306/recurso-inominado-ri-2298887120138190001-rj-0229888-7120138190001
https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/234633306/recurso-inominado-ri-2298887120138190001-rj-0229888-7120138190001


33 
 

 
 

encetada por alguém que tinha acesso ao grupo. Se o 

próprio membro daquela comunidade concatenou o 

material extraído do sítio eletrônico e o enviou, sob a 

forma de denúncia, à Corporação, não há ilicitude na 

prova. No particular, é especialmente elucidativo o 

seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal: 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME 

MILITAR. MENSAGENS CRIMINOSAS ENVIADAS 

PELAINTERNET. ACESSO AO CONTEÚDO DAS 

COMUNICAÇÕES DISPONIBILIZADO PELOS 

DESTINATÁRIOS. ACESSO AOS DADOS DE 

COMPUTADOR EM LAN HOUSE COM 

AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO JUDICIAL. 

INTERROGATÓRIO POR PRECATÓRIA. 

INVALIDADES NÃO RECONHECIDAS. Envio de 

comunicações criminosas, contendo injúria, desacato e 

incitação à prática de crimes, por meio de computador 

mantido em Lan House. Só há intromissão na esfera 

privada de comunicações, a depender de prévia 

autorização judicial, na hipótese de interferência alheia 

à vontade de todos os participantes do ato 

comunicativo. Caso no qual o acesso ao conteúdo das 

comunicações ilícitas foi disponibilizado à investigação 

pelos destinatários das mensagens criminosas. Autoria 

de crimespraticadospelainternet desvelada mediante 

acesso pela investigação a dados...  

 

O que se pede as vitimas é que tudo que elas puderem guardar para 

comprovar que sofreram alguns desses crimes, é valido. Desde a fotos das 

paginas (chamados de Print Screen), como também e-mails, delink de paginas, 

áudios, cabeçalhos de e-mail, etc. 

É de suma importância que as provas sejam preservadas. Impressões 

também são válidas, que sofrer com este crime deve imprimir as paginas, fotos, 

salvar os arquivos, e/ou tudo aquilo que possa desaparecer de maneira rápida 

e fácil e pior, sem deixar nenhum tipo de vestígios.  

3.5 Punibilidade 

 

Segundo Eugênio Raúl Zaffaroni: 
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“A efetividade do direito penal é a sua capacidade para desempenhara 

função que lhe incumbe no atual estagio de nossa cultura. (...) um direito penal 

que não tenha esta capacidade será não efetivo e gerara tensões sociais e 

conflitos que acabarão destruindo sua eficácia (vigência)”. 

Existem hoje, alguns sistemas que auxiliam as vitimas a denunciarem 

delitos sofridos no âmbito da Internet, o quais recebem e encaminham 

denuncias para delegacias competentes na resolução desses conflitos. 

Os sites SAFERNET BRASIL, que é uma associação com 

reconhecimento nacional que enfrenta esses crimes e as violações nos Direitos 

e também o UOL DENUNCIA que tem o mesmo suporte, mas que neste último, 

as denúncias são feitas de forma totalmente anônimas para que a vitima não 

se sinta constrangida. Temos ainda o site da Policia Federal, com um espaço 

reservado para denuncias deste tipo. 

Remy Gama Filho nos diz: “A rede é aberta a todos que se conectarem a 

ela, visita-se uma página, de qualquer assunto, quem quiser, e a hora que 

quiser, porém, como ferramenta de comunicação fabulosa que é, não deve 

sofrer censura. O que não podemos aceitar é que criminosos usem essa 

ferramenta”. 

Infelizmente, o que se vê no nosso cenário judicial é que o cometimento 

destes crimes crescem a cada dia e, tanto a sociedade, como o próprio Poder 

Judiciário,  não vêem o quanto é danoso, e não só para a vitima, mas para a 

família daquele que sofre, também. 

Aquele que comete um crime virtual, será punido da mesma forma 

daquele que cometer qualquer outro crime previsto no Código Penal. 

As penas são brandas como já se pôde ver, não ultrapassando mais de 

4 (quatro anos), dependendo do crime, claro. Não há legislação especifica, e 

aquele que não aplicar a violência a sua conduta, terá sua pena ainda “mais 

leve”. 

Baseado no conceito da dificuldade de identificação do autor destes 

crimes, como também da produção de provas, faz com que a impunidade seja 

grande, como relatou no Programa de Televisão CQC, da Rede Bandeirantes, 

o Diretor de Crimes de Alta Tecnologia da OAB, senhor Coriolano Aurélio de 

Almeida Camargo Santos, que afirmou que atualmente não acontece 

absolutamente nada com os infratores da lei, pois o direito penal prevê 
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condutas especificas e enquanto não tivermos uma legislação clara, os 

infratores não vão responder.”  

Mas, mesmo com toda essa dificuldade em punir os autores destes 

crimes, é possível encontrar casos em que a justiça “pesa a mão” e puni de 

forma correta os autores, pode ser raro, mas da à vítima e ate a sociedade uma 

“luz” acerca deste problema que cresce a cada dia, como veremos no Habeas 

Corpus, onde foi mantida a prisão preventiva de um acusado. 

TRF-4 - HABEAS CORPUS HC 17675 RS 
2007.04.00.017675-3 (TRF-4) 

Data de publicação: 27/06/2007  

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS 

CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155 , 

§ 4º , II , DO CP ) E FORMAÇÃO DE QUADRILHA 

(ART. 288 DO CP ). 

CRIMESPRATICADOSPELAINTERNET. 1. A 

gravidade dos crimessob comento e a audácia das 

condutas, conduzem à necessidade da manutenção da 

prisão cautelar, no intuito de afastar do meio social o 

investigado, considerando que a atuação do paciente 

na quadrilha era intensa e figurava como um dos 

principais integrantes da trama delituosa, sendo 

essencial para o êxito dos delitos. 2. Presente a 

possibilidade de reiteração da conduta delituosa, uma 

vez em liberdade o paciente, tendo em conta se tratar 

de caso de crimes tecnológicos, de difícil 

rastreamento, praticado por hackers, altamente 

estimulados pelo desafio da praticar crimes sob o 

manto da impunidade, possuindo o conhecimento 

necessário à retomada das ações criminosas.  

 

3.6 Penas 

 

Cesare Beccaria, em sua obra “Dos Delitos e das Penas” nos traz a 

seguinte reflexão acerca das penas: 

“o rigor das penas deve ser relativo ao estado atual da nação. São 

necessárias impressões fortes e sensíveis para impressionar o espírito 

https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1254042/habeas-corpus-hc-17675
https://trf-4.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1254042/habeas-corpus-hc-17675
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grosseiro de um povo que sai do estado selvagem.” 

Em poucas palavras, ele (Cesare) quis dizer que as penas, alias, os 

crimes devem ser punidos com penas que estejam em consonância com a 

realidade da sociedade, o Direito Penal deve acompanhar o mesmo ritmo da 

sociedade onde o cometimento desses crimes cresce a cada dia, e não haja 

uma regulamentação adequada para enquadras esses delitos. 

3.7 Exemplos De Casos Ocorridos E Suas Consequências 

 

Além da atriz Carolina Dieckmann, já citada anteriormente, outros 

“artistas” também foram vítimas de crimes virtuais. 

A também atriz global, Glória Pires, sofreu um golpe ao acessar sua 

caixa de e-mails. Ela chegou a registrar queixa do crime de estelionato em uma 

delegacia especializada. 

Segundo relata a atriz, ela chegou a fazer um deposito bancário na 

conta de uma pessoa que se passou por um amigo intimo da família que 

estava morando em outro país. Ela conta ainda, que no conteúdo do e-mail “o 

amigo” dizia esta passando por dificuldades financeiras e que este dinheiro 

serviria para ajudá-lo a quitar dividas contraídas por ele na cidade onde 

morava. 

Foi instaurado inquérito para apurar os fatos, mas não havia sequer 

suspeitos e ninguém foi identificado, muito menos, punido. 

Um outro ator que sofreu com fotos vazadas na internet, foi o ator Murilo 

Rosa, que além de ter as fotos publicadas, ele recebeu mensagens dos 

autores, pedindo dinheiro em troca da não divulgação de outras fotos que 

estavam sob domínio do criminoso. 

Na época, tanto no caso de Murilo, como Carolina, a polícia conseguiu 

identificar e prender os acusados. 

O piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello, no ano de 2014, ganhou uma 

ação de danos morais contra um provedor de internet que criou perfis falsos e 

comunidades usando seu nome e imagem de forma difamatória, o STJ, 

determinou na época, que fosse pago ao piloto, a quantia de $850.000,00 

(oitocentos e cinqüenta mil reais). 

Infelizmente, nem sempre os casos são resolvidos com rapidez e 

eficiência como os dos “famosos”. É comum vermos casos de pessoas, jovens, 
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em sua maioria mulheres, chegarem ao ponto de tirarem a própria vida, após 

sofrer um crime, caso por exemplo, quem tem fotos vazadas na rede. 

No ano de 2013, a estudante Giana Laura Fabi, de apenas 16 anos tirou 

a própria vida, usando um cordão de ceda, por não suportar humilhações 

decorrentes ao vazamento de fotos íntimas (mostrando os seios) na internet. 

Um rapaz, também menor, de 17 anos foi ouvido e afirmou a polícia que 

ele chegou a enviar as fotos da moça para um grupo de amigos no aplicativo 

whatsapp. 

Segundo o delegado do caso, o jovem poderia ser penalizado de acordo 

com o art. 240 e SS, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que qualifica 

como crime grave a divulgação de imagens de crianças e adolescentes em 

situação de sexo ou pornográfico. 

“Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por 

qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou 

adolescente: 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

§ 1o Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, 

ou de qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas 

cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. 

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. 

Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de 

sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou 

modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação 

visual: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à 

venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, 

possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo.” 

Na mesma semana do crime de Giana, uma outra jovem de 17 anos, 

Julia Rebecca, nascida no Piauí, também tirou a própria vida após a divulgação 
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de um vídeo intimo, onde ela vazia sexo com um rapaz. 

Julia se “despediu” (particularmente de seus pais), através de um post em sua 

rede social (twiter), onde dizia: 

“É daqui a pouco tudo acaba. Eu te amo. Desculpe não ser a filha 

perfeita, mas eu tentei... desculpa eu te amo muito. Eu to com medo mas acho 

que é tchau pra sempre”. 

Um caso mais recente foi o ataque cibernético ocorrido neste mês de 

maio (2017), quando racker’s invadiram Sistemas Operacionais em mais de 

150 países, causando inúmeros transtornos para as pessoas e muitas 

empresas. Especialistas em Segurança da Informação alertam sobre o risco de 

um novo ataque ainda maior para os próximos dias, segundo o G1, portal de 

noticias da rede Globo de Televisão. 

A EUROPOL (Agência Policial da União Européia), afirma que a ameaça 

desses tipos de ataque é algo crescente e que vai afetar o mundo ainda mais.  

Esse ataque foi causado por um vírus que se instalouno Microsolft 

Windows danificando sistemas de saúde, segurança, previdência, dentre 

empresas de diferentes ramos por todo o mundo. 

Não se tem identificação dos autores, apenas alguns suspeitos do 

ataque. Considerado, ainda, como uma “operação hacker”, onde criminosos 

pediram quantias em dinheiro (não tiveram valores divulgados) em troca da 

recuperação de dados. 

Aqui no Brasil, por exemplo, o Instituto de Seguridade Social – INSS, 

informou que podem haver atrasos nos atendimentos nas agências de todo o 

país pelos próximos dias, em decorrência do ataque, alguns procedimentos 

precisaram ser feitos manualmente, o que gerou um certo atraso. O INSS 

ressalta ainda, que o “sistema não foi infectado”, ou seja, os dados dos 

segurados estão resguardados, apenas as informações salvas no desktop das 

máquinas atingidas foram criptografadas. 

Nem sempre a consequência desses crimes é a morte (e isso é bom), 

muitas vezes, a vitima sofre com outros problemas. Acontece também, de o 

crime não atingir apenas a vitima, mas toda uma família, como por exemplo, a 

família que com vergonha das humilhações e represálias que sofrem ou 

possam sofrer, precisam mudar de casa, cidade, estado, etc.. a convivência 

muda, as relações afetivas mudam, a vida social muda, o medo de se envolver 
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em outros relacionamentos (vitimas de fotos/vídeos publicados), tudo isso fere 

de maneira negativa na vida dessa vitima, e em como ela vai viver a partir de 

então. 

A sociedade infelizmente não perdoa, os julgamentos são muitos, e na 

maioria deles, a vitima sempre tem culpa. E não estamos aqui só falando em 

fotos e vídeos vazados, famílias e vidas são destruídas no cometimento de 

outros crimes, independente do bem jurídico que se trata. Vitimas de injuria, de 

estelionato, de pedofilia também são afetadas e transformadas após a 

incidência desses crimes. 

Desde a vitima de um estelionato, onde a vitima tem culpa por “não ter 

prestado atenção nas facilidades”, ou por “ter sido muito inocente”, até a 

pedofilia, onde a vitima é a criança, mas as represálias caem sobre os pais, os 

quais deveriam “ter notado a diferença”, “ter tido mais cuidado”.  

Ninguém esta ileso, todos estamos a mercê desses criminosos “sem 

limites”. É preciso cautela, é preciso ajuda, pois qualquer um de nós podemos 

ser a próxima vítima. 

O STJ por meio de seu Ministro Raul Araújo, fez um alerta sobre os 

direitos quando infringidos virtualmente: “a pessoa atingida sempre terá direito 

da reparação ao dano causado à sua imagem e de buscar a responsabilização 

do agressor até mesmo para evitar que ele persista em sua atuação ilícita.”
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4. CONCLUSÃO 
 

Ante o exposto, concluímos que a Internet passou de um ambiente que 

ate então era restrito a alguns usuários, a um fenômeno que envolve o mundo. 

É praticamente impossível imaginar como seria a vida de a internet 

deixasse/parasse de funcionar. São tantos computadores, telefones celulares, 

tablet’s, etc., conectados a ela que o mundo “pararia”, caso isso acontecesse. 

A internet ganhou o mundo, ela movimenta a economia, facilita a vida, 

cria relacionamentos, ensina, auxilia na empregabilidade, divulgação de 

produtos e serviços, ajuda na socialização, cria vínculos (de diversas formas), 

são tantos benefícios e serviços, impossível estabelecer e descrever todos. 

Devido ao seu crescimento demasiado e inesperado (talvez), houve, em 

contrapartida um crescimento também no mal uso na rede com fim de praticar 

crimes, os chamados crimes virtuais, além de outros acontecimentos que 

levaram a sociedade olhar com mais cuidado para “esse mundo” onde não se 

tem dono, e muitas vezes, identificação. 

Os crimes virtuais já acontecem a muitos anos, não é uma coisa nova, 

recente, mas a sua evolução acarretou numa busca na efetivação da legislação 

já vigente e em regulamentação própria para esses crimes, uma vez que 

muitas vezes, sua conduta se torna tão esparsa, que acaba não sendo 

abarcada pela legislação atual. 

São crimes de menor potencial ofensivo, que acabam passando 

despercebidos tanto para a sociedade, como também para a Justiça e fazendo 

com que a impunidade aumente a cada dia, e que esses crimes sejam 

cometidos com uma freqüência ainda maior. 

Uma legislação precária, junto a falta de conhecimento sobre o que é e 

como se deve proceder quando se é vitima, ou conhece alguém, como também 

como eles são cometidos, o “modus operandi”, faz com que, o autor destes 

delitos fiquem ilesos, impunes, como se esses crimes não deixasse vestígios, 

conseqüências, não acarretassem em danos, sejam eles de cunho moral, 

psicológico, sexual ou patrimonial, não descartando, claro, a mais grave das 

conseqüências: a morte. O que gera uma enorme dificuldade, ainda, na 

segurança digital, fazendo com que as pessoas tenham “medo”, onde muitas 
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vezes não deveriam, como por exemplo, alguém que precise fazer uma 

transação bancaria, no conforte de sua residência, e não faça, simplesmente 

pelo medo de ter seus dados pessoais furtados por algum hacker, e com eles, 

esses criminosos pratiquem crimes. 

Faz-se necessário um diálogo entre sociedade e Governo, no tocante ao 

interesse na repressão dos crimes virtuais, como também na preservação de 

direitos já positivados em nosso ordenamento, como por exemplo, a liberdade 

de expressão, prevalecendo nossos princípios da democracia e do Estado 

Democrático de Direito. 

As Leis como o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14) e a Lei 

Carolina Dieckmann (Lei nº 12.737/12) auxiliam no combate a esses crimes, 

mas como já visto, não são suficientes, são leis com penas brandas, e é 

preciso que a sociedade clame por mudanças, por penalidades mais severas, 

leis rigorosas, legislação específica e que a sociedade também conheça os 

crimes e aprendam a lidar com tais situações as quais estamos todos sujeitos. 

O Direito Penal precisa ser aplicado de acordo com o avanço da 

sociedade, é preciso se adaptar e entender essa nova realidade onde os 

crimes se valem de inúmeras formas de cometimento e não apenas as já 

descritas e tipificadas no Código elaborado em 1940, e que não se pode 

tipificar de forma a deixar impune alguém que comete um delito com a mesma 

intenção, só que por meios diferentes ou, nesses casos, mais “atualizadas”. 

Delegacias especializadas por todo o país já é uma realidade há alguns 

anos, e elas estão ai para ajudar a sociedade. É necessário que as pessoas 

falem, que procurem por justiça, já basta a omissão legislativa não é justo e 

nem benéfico que as vitimas cheguem ao ponto de tirar a própria vida em 

decorrência da exposição e da impunidade que rodeiam o nosso ordenamento 

jurídico. 

São crimes que merecem destaque e atenção, e mecanismos de 

segurança capazes de identificar, coibir e inibir a ação desses criminosos, 

aplicando penas que sejam capazes de punir de forma justa afim de que eles 

não voltem a praticar mais os crimes. 

De uma forma geral, o que se busca é fazer com que “os profissionais 

do Direito”, o Governo, todos os Poderes “abram os olhos” quanto a 

importância de se adequar a essa nova realidade do país no que se refere ao 
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cometimento desses crimes que são praticados pelo modo virtual. E a 

necessidade enorme do Poder Público em aprovar leis e aplicar mecanismos 

eficazes, com rigor na apuração desses ilícitos que possam ocorrer no mundo 

virtual, entendo que a cada dia que passa a sociedade esta migrando ainda 

mais a esse mundo e se tornando mais virtual. 
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