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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo explorar os desmembramentos de um dos crimes que tem ganhado 
destaque no nosso meio social, em razão dos decorrentes avanços tecnológicos que estão mudando o rumo 
da sociedade e consequentemente o mundo jurídico. Possibilitando entender a caracterização do crime e 
aplicação da Lei penal de modo a consagrar medidas preventivas e protetivas às vítimas, bem como, 
entendendo de forma veemente os impactos sociais e psicológicos na vida da vítima. Para tanto utilizou-se 
de análises doutrinárias, jurisprudenciais e de casos concretos sobre o assunto. Ainda, a presente pesquisa 
tem como escopo também adentrar o universo das vítimas e dos agressores, tendo em vista que grande parte 
dos envolvidos neste meio digital desconhecem esta nova modalidade de estupro, estando vulneráveis a 
serem as novas possíveis vítimas deste crime. Serão explorados os impactos gerados na vida dessas vítimas, 
abordando medidas preventivas e repressivas a serem tomadas pelas mesmas, bem como pelo Estado, de 
modo a contribuir efetivamente na repressão deste crime. Sendo assim, espera-se que o presente artigo 
possa orientar, informar e alertar acerca dos problemas trazidos com uso irregular de dispositivos eletrônicos, 
bem como buscar soluções de forma a combater tal incidente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Crime; Globalização; Informática, ciberespaço. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Em meio às evoluções históricas, avanços tecnológicos e globalização, a nova era 
digital aproximou as pessoas, trouxe melhorias e novas formas de resolver problemas do 
dia a dia, e nesse novo universo de possibilidades em que todos são iguais perante a 
internet, começam a surgir os problemas da “sociedade de informação”. 

O nascimento desses problemas se dá através de uma sociedade sedenta por 
satisfazer seus desejos, custe o que custar, onde a criatividade e o interesse começam a 
ser fonte de más ações, quando se descobre que os meios informáticos também podem 
ser instrumentos de ações ilícitas, as quais serão denominadas de crimes virtuais. 

Nessa diapasão se encontra o crime de estupro na sua mais nova modalidade, 
caracterizado como “estupro virtual”, onde a vítima é constrangida através da violência, ou 
da grave ameaça a praticar ato libidinoso, seja através de fotografias pornográficas ou até 
mesmo da inserção de objetos em suas partes íntimas, de forma a satisfazer a lascívia do 
sujeito ativo, neste sentido, se retira a ideia de que o estupro só se caracteriza pelo contato 
físico ou pela conjunção carnal. 

Posto isso, o Direito vai em busca de preencher as lacunas da Lei, alterando e 
criando novas formas de punir o criminoso, mais que isso, buscando conhecer a identidade 
deste criminoso e ao mesmo tempo conhecendo as vítimas do crime, entendendo suas 
vulnerabilidades e quais as formas de prevenir e repreender tais condutas, buscando dar a 
sociedade a proteção jurídica necessária a seus principais bens tutelados de privacidade, 
intimidade, honra e vida. 

Logo, espera-se com esta pesquisa apresentar uma realidade que ainda está 
escondida, pouco falada em razão do desconhecimento da sociedade sobre o assunto, 
mas, que por outro lado tem sido objeto de discussões dentro dos fóruns e tribunais pátrios. 
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Busca-se também alertar às supostas vítimas quanto aos riscos da sociedade de 
informação. 

 
2. SURGIMENTO DA INTERNET 

 
 

2.1. PRIMEIROS OBJETIVOS DO USO DA INTERNET 
 

Considerada uma ampla rede que interliga computadores no mundo todo, se 
revelando como um grande fator de comunicação, integração social, armazenamento de 
dados e informações de todos os tipos, a internet tem registros da sua origem na década 
de 60, mas precisamente no ano de 1966, com a união de algumas universidades para 
desenvolver um projeto de pesquisas avançadas. 

O objetivo do seu uso primeiramente era exclusivo das Forças Armadas norte-
americanas e seu propósito era prover um contínuo funcionamento daquela rede, mesmo 
em caso de calamidade como um ataque nuclear. 

Sendo assim, pode-se dizer que a implementação do TCP-IP (Protocolo de Controle 
de Transferência – Protocolo de Internet) foi o que efetivamente possibilitou o surgimento 
da internet, protocolo este que é responsável pela interligação dos diversos computadores, 
possibilitando que atuem em grupo. Mas o princípio básico da internet ainda se baseia na 
ideia de não se produzir comandos centrais, tornando todos os pontos equivalentes, não 
importando onde estejam os computadores. (CRESPO,  2011). 

A partir deste momento, as empresas provedoras de acesso foram criadas e 
direcionaram seus investimentos para a comercialização da internet, criando suas próprias 
vias de acesso a redes de comunicação, expandindo ainda mais o seu uso para outras 
partes do mundo. Em 1988, o Brasil cedeu espaço para a nova tecnologia, assim como nos 
EUA, também em centros universitários. E em 1990, a internet recebeu seu impulso máximo 
rumo à popularização. (BRITO, 2013). 

 
2.2. INFLUÊNCIAS NO DIREITO 

 

Com a rápida expansão da internet, diante do seu aperfeiçoamento ao longo dos 
anos, a informação se tornou um bem, que além de ter se tornado fonte de conhecimento, 
se tornou também uma fonte de riqueza, passando a ser utilizada em grande escala, 
inclusive pelos órgãos públicos. 

Ocorre, que diante desta grande escala de desenvolvimento em que a internet 
passou a ser parte de basicamente todas as questões da sociedade, não foi diferente com 
a criminalidade, que acompanhou toda a evolução social, econômica e tecnológica, 
passando a ter também novo modelo e características dentro do direito. 

Como exemplos do impacto que a internet causou no direito, é possível citar os 
crimes de fraudes tributárias ou contra a relação de consumo, mas, além da criminalidade 
ter atingido o viés econômico tão somente, alcançou também crimes ligados à honra, à 
privacidade e à dignidade sexual dos indivíduos, como exemplo a pornografia infantil e o 
estupro na modalidade virtual. 

Além do uso da internet ter trazido problemas no âmbito da criminalidade, trouxe 
também benefícios para aplicação do direito, expandido o grande acesso a variadas 
informações, trazendo proximidades dos grandes Tribunais de Justiça aos fóruns dos 
municípios, implementando novos ramos do direito, como por exemplo o dos contratos 
eletrônicos no Direito Civil, ou até mesmo a Criminalidade Cibernética no Direito Penal. 

Portanto, seja criando novos crimes ou ajudando a solucioná-los de forma mais 
rápida, dando amplo acesso a informações ou facilitando a comunicação através de 
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processos digitais, o que é possível destacar e ponderar é que a internet trouxe inovações 
de todos os tipos e estas inovações têm influenciado e muito todas as áreas do direito. 

 
3. REVOLUÇÃO INFORMÁTICA 

 
3.1. PROBLEMAS DA NOVA MODERNIZAÇÃO: CRIMES VIRTUAIS 

 

No decorrer da evolução histórica, podemos perceber inúmeras mudanças na 
sociedade, acompanhadas de revoluções e lutas pela expansão de direitos e pela 
modernização. Foi neste contexto que veio a surgiu o que chamamos de Revolução 
Informática, onde nasceu a sociedade de informação. 

Deste modo, pode-se destacar que assim como as diversas revoluções (francesa e 
industrial) trouxeram benefícios e problemas a serem superados, assim ocorre também com 
a revolução informática. 

Os novos riscos passaram a causar conflitos até então desconhecidos pelo direito, 
pelo que novas providências passaram a ser exigidas. 

Os crimes digitais importam nas menções às condutas de acesso não autorizado a 
sistemas informáticos, ações destrutivas nesses sistemas, a interceptação de 
comunicações, modificações de dados, infrações a direitos de autor, incitação ao ódio e 
discriminação, escárnio religioso, difusão de pornografia infantil, terrorismo, entre outros, 
notando assim, que o ciberespaço é campo para o cometimento de delitos que já são 
tipificados em ordenamentos jurídicos, mas, também, é área onde condutas ainda não 
necessariamente incriminadas no Brasil, mas altamente danosas, ocorrem. Isso graças à 
própria vulnerabilidade do ciberespaço, podendo ser verificada através de algumas 
características: (CRESPO, Marcelo Xavier de Freitas. Crimes Digitais, apud ROMEO 

CASABONA, Carlos Maria, 2006, pg. 46 e 47 ) 
 

a) Capacidade de processar, guardar e circular, de forma automatizada e em tempo 

real, grandes quantidades de informações em formato digital dos mais variados 

(fotos, filmes, sons). Isso é facilitado pela própria estrutura descentralizada e não 

hierarquizada da internet que inviabiliza a existência de órgãos de controle da 

informação circulante e, como consectário lógico, torna praticamente impossível 

supervisionar a qualidade e o volume de informações; 

b) O número enorme de usuários, a frequência com que acessam, a liberdade que 

têm para enviar, transferir, difundir e acessar informações, de modo que os 

internautas passam a ser potenciais vítimas, mas também potenciais sujeitos ativos 

de delitos; 

c) As próprias características físicas, técnicas e lógicas das TIC, que podem ser 

acessadas de forma ilegítima, tendo seu conteúdo alterado. Consegue-se acesso a 

arquivos das mais distintas naturezas e aos mais variados programas de 

computador; 

d) A enorme potencialidade de multiplicação das ações ilícitas. Isso decorre da 

própria estrutura das TIC, como mencionado acima. A criação de fóruns de debates, 

páginas na internet, comunidades de relacionamentos etc., podem facilitar a prática 

de delitos, podendo, ainda, dar maior repercussão a eles, como nas ofensas contra 

a honra, por exemplo. 

Sendo assim, o direito penal começou a olhar para as novas práticas, para os novos 
problemas decorrentes da nova modernização e da crescente “sociedade informática” 
tentando criar novas tipificações dando segurança jurídica aos usuários, mas também 
punindo os potenciais sujeitos ativos de delitos. 
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4. ESTUPRO: MODALIDADE VIRTUAL 
 

4.1. CARACTERIZAÇÃO 

 

O Código Penal brasileiro de 1940, tipifica o crime de estupro em seu art. 213, 
dispondo da seguinte maneira: 

 

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção 

carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena-

reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

 

Pode-se concluir através do referido dispositivo que a proteção é ao direito de 
qualquer pessoa ter o controle sobre o seu próprio corpo no âmbito sexual, mas também 
em outros sentidos. Em outras palavras, tem o direito de dispor livremente do seu corpo 
para a prática sexual. 

Ademais, o ato libidinoso que também é caracterizado como estupro é aquele que 
satisfaça a lascívia de outrem, e que é praticado mediante o emprego de violência ou grave 
ameaça. 

 
Em relação aos atos de libidinagem, o crime existe, quer o agente tenha obrigado a 

vítima a praticar o ato, tendo um posicionamento ativo na relação (masturbar o 

agente, nele fazer sexo oral, etc.), quer tenha obrigado a permitir que nela se 

pratique o ato, tendo posicionamento passivo na relação (a receber sexo oral, a 

permitir que o agente introduza o dedo em seu ânus ou vagina, ou o pênis em seu 

ânus etc.). Além dos exemplos já mencionados (..) podem ser apontados inúmeros 

outros atos libidinosos que também configuram crime de estupro: passar a mão nos 

seios da vítima ou em suas nádegas, esfregar o órgão sexual no corpo dela (..). 

(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios, 2012, p. 522) 

 

Neste sentido, não é possível dizer que o estupro acontece somente quando há o 
contato físico ou a conjunção carnal como descrito na previsão legal, mas o estupro se 
caracteriza também pela prática de qualquer outro ato libidinoso, desde que este ato seja 
realizado mediante violência ou grave ameaça. Diante desta constatação é que pode-se 
considerar o estupro na modalidade virtual sem ter nenhum contato físico com a vítima. 
Esta nova interpretação nasceu a partir da mudança feita há oito anos no Código Penal, 
que não cita o nome “estupro virtual”, mas que passou a caracterizar o estupro como o ato 
de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 
praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.” 

Com o avanço da tecnologia ampliou-se as diversas formas em que o crime de 
estupro pode ser configurado, dentre estas formas está o cometimento do crime através do 
mundo digital. Este meio traz facilidade e até mesmo impunidade ao sujeito ativo deste 
crime na modalidade virtual em razão da ampla dimensão que o mundo digital alcançou, 
assim, conforme explica Patrícia Peck Pinheiro, o estupro virtual é (apud, Luiz Medeiros, 
G1, 2017): 

 
Quando uma pessoa, por meio da internet, WhatsApp, Skype ou mídia social, venha 

a constranger ou ameaçar a outra a tirar a roupa na frente de uma webcam, praticar 

masturbação ou se fotografar pelada. 
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Nos dias atuais demonstra-se extremamente possível que a vítima seja constrangida 

e sofra ameaças através das mídias sociais e dos aplicativos de bate-papo, neste sentido 

com a nova Lei Penal pode-se olhar com outros olhos para o crime de estupro, criando 

assim formas de punir os agressores”. Dispõe ainda Patrícia Peck Pinheiro (apud, Luiz 

Medeiros, G1, 2017): 

 

Nós tínhamos uma visão de que, para haver o estupro, tinha que ter contato físico. 

Com a atualização da lei, [foi contemplado] o uso das vias digitais em que você não 

está junto da pessoa no mesmo espaço físico, mas consegue gerar um nível de 

influência, ao gerar medo na vítima mesmo de forma remota. 

 

No Brasil, falar de estupro (virtual) é extremamente recente, confundido muitas vezes 
apenas como ofensas à honra e a imagem ou até mesmo uma vasta invasão à privacidade 
da vida particular das vítimas, que, apesar deste crime atingir a todos estes bens jurídicos 
é necessário entender que sua gravidade perante a vítima é ainda mais abrangente na 
violação de seus bens jurídicos devidamente tutelados relacionados à honra, ao patrimônio, 
à propriedade imaterial, a privacidade, devendo-se tomar cuidado para não reduzi-lo a uma 
mera conduta, tendo em vista que o impacto gerado na vida da vítima pode levar a perda 
de um dos nossos maiores direitos, que é a vida. 

No entanto, apesar da sociedade ainda não estar habituada a esta nova modalidade 
de estupro, o desconhecido já tornou-se conhecido pela justiça brasileira quando em 2017 
houve a condenação do primeiro caso que ficou conhecido como “estupro virtual” onde o 
Juiz Luiz de Moura Correia, da Central de Inquéritos de Teresina, determinou a prisão de 
um acusado pelo crime de “estupro virtual”. Onde o sujeito ativo (agressor) ameaçou a 
vítima utilizando-se de um perfil fake da rede social facebook a exibir imagens íntimas, 
exigindo da vítima o envio de novas fotografias desnuda e até mesmo introduzindo objetos 
na vagina e/ou se masturbando, segundo matéria do site Jusbrasil. (Juiz do Piauí decreta 
primeira prisão por estupro virtual no Brasil.       Disponível em: 
https://correcaofgts.jusbrasil.com.br/noticias/485902382/juiz-do-piaui-decreta-primeira-
prisao-por-estupro-virtual-no-brasil. Acesso em: 23 jul. 2019) 

Desde então, o número de casos relacionados ao “estupro virtual” tem crescido, o 
que antes era desconhecido no Brasil, começou a se tornar grande incômodo para o 
judiciário brasileiro.  

 
4.2. APLICAÇÃO DA LEI PENAL 

 
Assim dispôs a juíza Tatiana Gischkow Golbert, da 6º Vara Criminal do Foro Central 

de Porto Alegre, em  sentença que condenou um estudante de Medicina por estupro virtual 
de vulnerável: 

 
“[...] A internet não é um universo sem lei, portanto, as práticas violadoras de 
direitos efetuadas nessa esfera cibernética também estão sujeitas as sanções 
necessárias para garantia da máxima efetividade da dignidade humana [...]” 
AdrianaIrion.Disponível em: 
http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/policia/noticia/2018/12/estudante-de-
medicina-e-condenado-por-estupro-virtual-de-crianca. Acesso em 25 jul. 2019. 

 

https://correcaofgts.jusbrasil.com.br/noticias/485902382/juiz-do-piaui-decreta-primeira-prisao-por-estupro-virtual-no-brasil
https://correcaofgts.jusbrasil.com.br/noticias/485902382/juiz-do-piaui-decreta-primeira-prisao-por-estupro-virtual-no-brasil
http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/policia/noticia/2018/12/estudante-de-medicina-e-condenado-por-estupro-virtual-de-crianca
http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/policia/noticia/2018/12/estudante-de-medicina-e-condenado-por-estupro-virtual-de-crianca
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Conforme exposto, existe lei na internet, no entanto, nesta convergência entre real e 
virtual, além de somente haver a necessidade de leis que regulamentem os novos tipos 
penais virtuais, uma outra preocupação dos operadores do Direito Penal é a determinação 
do local do crime, pois será através dele que será possível falar em jurisdição. 

Nesse sentido, Celso Valin apresenta a dimensão aproximada da problemática 
acerca da jurisdição dos crimes praticados pela internet: o grande problema ao se trabalhar 
com o conceito de jurisdição e territorialidade na internet reside no caráter internacional da 
rede. Na internet não existe fronteiras e, portanto, algo que nela esteja publicado estará em 
todo o mundo. Como então, determinar o juízo competente para analisar um caso referente 
a um crime ocorrido na rede? (BRITO apud VALIN, 2013) 

Posto isto, devemos levar em consideração que para determinar o local do crime, é 
preciso observar então o Código de Processo Penal, que dispõe em seu art. 70, que, “ a 
competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no 
caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticada a última infração penal.” 

  
4.3. IDENTIDADE DO CRIMINOSO 
 

Para se falar dos sujeitos ativos dos delitos informáticos é necessário primeiramente 
explorar a classificação dos crimes digitais, que são divididos em duas categorias: os 
próprios e os impróprios, lembrando que ambas as condutas são proibidas por lei, sujeitas 
à pena criminal. 

No que diz respeito aos crimes digitais próprios, são aquelas condutas que se voltam 
contra os sistemas informáticos e os dados, exemplo deste tipo de crime é o acesso não 
autorizado, ou seja, uma “invasão” a um sistema informatizado, seja pela vontade de invadir 
a privacidade alheia ou ter acesso a informações sigilosas, bem como a disseminação de 
vírus e demais outros atos que decorram de uma violação de acesso ou divulgação de 
dados ou informações que gerem danos às vítimas. 

Já no que concerne ao crime digital impróprio, são aqueles que se voltam contra os 
bens jurídicos que não são tecnológicos, ou seja, se voltam contra aqueles já 
tradicionalmente tipificados no ordenamento, mas que agora são praticados com uma 
moderna tecnologia, decorrente da globalização e do amplo avanço tecnológico. São os 
crimes praticados contra a honra, a vida, o patrimônio, etc. Um dos exemplos é o crime 
objeto desta pesquisa, o estupro virtual, pois nos crimes digitais impróprios há o 
envolvimento de trocas e armazenamento de imagens com conteúdo pornográfico, há 
também o estelionato, indo mais além, abrangendo até mesmo a instigação ao suicídio e o 
cyberbullying que pode levar a vítima a cometer suicídio. 

Entrementes, exploradas as duas categorias de crimes digitais é possível adentrar 
ao perfil e/ou identidade dos criminosos. 

No caso do delito praticado de forma imprópria não se necessita de grandes 
conhecimentos técnicos específicos, por mais que se tenha variados modos de se praticar 
as condutas auferidas à esta categoria, o sujeito ativo neste caso poderá ser qualquer 
pessoa, que de alguma forma tenha o interesse de violar a Lei. O que não ocorre com o 
sujeito que pratica os delitos classificados como crimes digitais próprios, pois neste caso se 
delonga de amplos conhecimentos técnicos específicos de computação, pois é necessário 
para que a conduta se perpetue, estão enquadrados nesse rol os hackers, crackers, 
carders, os lammers, wannabes, pheakers, os White e black hats. (TEIXEIRA, Tarcísio. 
Curso de direito e processo eletrônico: doutrina, jurisprudência e prática. São Paulo. 
Saraiva, 2014, pg. 377). 

Neste amplo rol de criminosos há desde de perfis de estudantes que passam noites 
em claro averiguando tudo o que se pode fazer com um computador para invadir sistemas 
em benefício próprio, obtendo dados e informações alheias, sem a intenção de danificar 
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algo, como também há os verdadeiros criminosos de rede, que se divertem com a 
destruição de sites, que invadem sistemas de segurança, promovem vandalismo, usando 
a repercussão na imprensa, mas ainda podemos encontrar também especialistas em 
telefonia, que usam de seus conhecimentos para fazer ligações gratuitas ou escutas 
telefônicas, ou por último os típicos estelionatários, que para fazerem compras pelas rede, 
invadem os computadores das administradoras de cartões e subtrai os números. 

Apesar de muitos desses criminosos agirem sozinhos, de forma anônima para que 

não sejam descobertos, ainda sim, há grupos que agem conjuntamente, somando suas 

habilidades de elevado conhecimento de informática e um mínimo de inteligência para 

praticarem os delitos com maior rapidez e desenvoltura, pois enquanto uns invadem os 

computadores alheios, os outros preenchem os dados em uma página para fazerem 

compras, se certificando que conseguiram um IP (Internet Protocol) falso. 

 

4.4. VÍTIMAS: POTENCIAL RISCO DE CONTRIBUIÇÃO NO DELITO, 

VULNERABILIDADE, CARACTERÍSTICAS 

 

Assim como todo tipo de criminalidade traz consequências, com os crimes virtuais 
também não é diferente, há vítimas, e sequelas que duram para a vida inteira, pessoas 
comuns, vivendo em suas rotinas, que as vezes em um simples “click”, pode mudar sua 
vida inteira, bem como seu estado emocional, desta forma, assim afirma (SYDOW, Spencer 
Toth, 2013, pg. 23): 

 
A maior parte das vítimas do delito informático é constituída de cidadãos comuns, 
que em geral não compreendem corretamente o meio em que estão, nem as 
dificuldades e os prejuízos que podem lhes ser impingidos, por meio da eletrônica, 
por outro usuário. Por conta de o meio informático trazer sensações, como as de 
segurança, afastamento, anonimidade e frieza, e devido a situações pessoais do 
usuário-vítima, a rede mundial de computadores e outros meios eletrônicos acabam 
ocasionalmente sendo utilizados de forma irresponsável e impulsiva.  
 

Os crimes virtuais passaram a ser realidade na vida das vítimas a partir do momento 
em que houve a uniformização da linguagem informática, ou seja, passou a ser acessível 
a todos de igual forma, a internet se tornou algo ideal, onde todos são iguais e anônimos, 
onde todos têm as mesmas condições, pois a condição social e a aparência se tornam 
irrelevantes, em que a rede de computadores levou a todos os usuários a noção ideal do 
Princípio da Igualdade, onde se tratam os iguais igualmente, em que todos podem acessar 
sites de turismo, sites governamentais para acesso à informações, redes sociais de todos 
os tipos, seja de bate-papo, fotos ou de uso acadêmico. Resumindo, com a internet é 
possível o pobre fingir ser rico e o culto ser totalmente ignorante, não há limitações e nem 
diferenciações no que tange à cor, raça, religião, idade, estética corporal, enfim, todos têm 
os mesmos direitos e podem se destacar por mérito e habilidades, sem nenhum preconceito 
aparente. 

Foi então, através desse universo de possibilidades que a internet criou, que vieram 
a surgir os riscos informáticos, pois tanto os aspectos positivos, como os negativos da 
tecnologia passaram a beneficiar as condutas delitivas, pois o criminoso passou a sentir-se 
mais seguro agindo dentro da rede do que na vida real, pois, começou a perceber que os 
riscos de ser punido são bem menores na realidade virtual. 

Diante disso, importante ressaltar que o estudo da vítima é ideal para entender que 
a conduta da vítima no cotidiano, bem como sua educação, são propensas para o 
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acontecimento dos crimes, em outro ponto o estudo focado na vítima, mostra que a simples 
prevenção, geral ou específica possibilita impedir que o sujeito ativo pratique o tipo penal, 
pois a presença da vítima é fundamental para o acontecimento do fato, e estudando-a é 
mais fácil antecipar métodos de prevenção para que ela não venha a ser vítima dos delitos. 

Em razão da presente pesquisa estar estritamente ligada ao crime de estupro na 
modalidade virtual, será utilizado de casos concretos para o estudo de algumas vítimas 
deste crime no Brasil, demonstrando assim, elementos dos quais os criminosos se 
utilizaram para facilitar o ludibriamento de suas vítimas. 

No primeiro caso de condenação por estupro na modalidade virtual no Brasil, uma 
jovem foi chantageada a mandar fotos íntimas para que ela não fosse exposta na internet, 
sendo assim, a jovem precisava enviar novas fotos da forma solicitada para que não 
houvesse sua suposta exposição na internet. (Juiz do Piauí decreta primeira prisão por 
estupro virtual no Brasil. Disponível em: 
https://correcaofgts.jusbrasil.com.br/noticias/485902382/juiz-do-piaui-decreta-primeira-
prisao-por-estupro-virtual-no-brasil. Acesso em: 23 jul. 2019). 

No segundo caso, um modelo recebia propostas de emprego por supostos 
apreciadores do seu trabalho, mas para que a vaga fosse preenchida por ele, era 
necessário enviar fotos com teor pornográfico ou fazer outras coisas de cunho sexual para 
que garantisse o trabalho de modelo. .(REDE TV. Modelo conta como foi vítima de nova 
modalidade de crime: o estupro virtual. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=oQWt3U4mlvM&t=30s. Acesso em: 24 jul. 2019). 

Nos diversos casos, as vítimas, tanto homem, como mulher (o que faz o crime de 
estupro na modalidade virtual não ser um crime de gênero, mas sim suscetível a ambos os 
sexos e orientações sexuais), são submetidos a chantagens de expor suas vidas 
particulares para a sociedade caso não fosse feita as vontades do criminoso. A exposição 
da privacidade é o que faz as vítimas do estupro na modalidade virtual se tornarem 
vulneráveis a conduta, no primeiro exemplo, a jovem foi induzida a praticar a conduta sob 
o medo de ter sua reputação rebaixada, com a exposição de suas fotos íntimas. Já no 
segundo exemplo, conforme relatos do modelo, haveria a perda de seus contratos com as 
agências às quais ele estava vinculado por existir cláusulas que não permitiam qualquer 
tipo de divulgação de fotos com a exposição de suas partes íntimas. 

Embasado nos casos reais concretos citados acima é possível perceber que boa 
parte da criminalidade virtual está ardilosamente maquiada por mecanismos de 
engenhosidade social na criação de golpes, ou seja, grandes parte são golpes que se 
utilizam da pornografia e das relações de intimidade e privacidade das vítimas. 

É possível dizer então, que o criminoso não escolhe seu alvo por acaso, mas se 
utiliza de um grau de vulnerabilidade que a vítima possa ter, então há três elementos amplos 
categorizadores de vítimas, conforme afirma SYDOW (2013, pg. 206): 

 
i)busca-se a vítima a partir de um perfil de pessoa; ii)busca-se a vítima a partir de 
um objeto de interesse de algum modo direta ou indiretamente em seu poder, ou 
iii)busca-se a vítima pelo local que ela frequenta, é pois, a vítima um sujeito de foco 
adequado, um alvo que se mostra preferencial seja por quem é, por como se porta, 
por o que possui ou por onde está. 

 

Portanto, há de se concluir que o grau de vulnerabilidade da vítima é uma vantagem 
para o criminoso que se utiliza do seu perfil, das suas predileções, das suas páginas 
visitadas para invadir sua privacidade e assim aplicar chantagens de forma a obter seus 
interesses próprios, isto ocorre não somente no crime de estupro na modalidade virtual, 
mas também em outros crimes digitais em que as informações sobre a vida da vítima são 

https://correcaofgts.jusbrasil.com.br/noticias/485902382/juiz-do-piaui-decreta-primeira-prisao-por-estupro-virtual-no-brasil
https://correcaofgts.jusbrasil.com.br/noticias/485902382/juiz-do-piaui-decreta-primeira-prisao-por-estupro-virtual-no-brasil
https://www.youtube.com/watch?v=oQWt3U4mlvM&t=30s
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fundamentais para o cometimento do delito, ficando a vítima à mercê do medo, das 
incertezas, da violação de sua privacidade e da sua própria vulnerabilidade. 

 O universo virtual está eivado de riscos, que, em um simples momento pode estar 
satisfazendo nossas vidas sociais, nos auxiliando no universo de informações  e no outro 
destruindo o nosso maior bem jurídico a vida. 

 

4.5. MEDIDAS PREVENTIVAS E REPRESSIVAS  
 

É de se destacar que com o surgimento de novos tipos penais informáticos, o direito 
penal teve que ampliar seu grau de estudos de modo a regulamentar as novas formas de 
crimes presentes na nossa sociedade, onde houve a promulgação de novas leis tipificando 
crimes virtuais existentes, dentre elas se encontra a Lei 12.737 de 2012, intitulada como 
Lei Carolina Dieckmann, dentre outras. Fato que ocorreu também com o crime do estupro 
na modalidade virtual, com a alteração do art. 213 do CP, onde possibilitou o 
enquadramento deste crime, surgindo então uma das formas de repressão deste delito 
virtual. 

No entanto, além do tipo penal que vem para punir o sujeito ativo, ainda é necessário 
entender quais os possíveis alvos da conduta, de acordo com os três pilares que sustentam 
o conceito de ambiente informático, de acordo com o Preâmbulo da Convenção de 
Budapeste sobre Cibercrime e também com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, quais 
sejam, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, ou seja, parte-se do 
pressuposto de que se estes três pilares estiverem seguros, mas difícil se torna a ação 
criminosa dos delituosos. Para tanto é necessário entender claramente do que se trata 
esses três elementos nas palavras de SYDOW (2013, pg. 71): 

 
Entende-se por confidencialidade, que é a garantia de sigilo no que se refere às 
informações tratadas pelos aparatos informáticos e que pertencem a um número 
individualizável de usuários, não sendo, pois, pública e não podendo ser lida, 
utilizada ou de qualquer modo acessada por qualquer pessoa que não seja legítima 
ou legitimada. 

 
Ou seja, verifica-se que tal elemento volta-se para o caráter particular dos dados que 

devem ser guardados, estando diretamente ligada ao interesse e a vontade do usuário-
proprietário em dispor ou não dessas informações. 

 
O melhor e mais compreensível sinônimo para integridade seria inteireza. É ínsita 
ao Direito Penal informático, quando se pensa em dados e em sistema, a ideia de 
fracionabilidade e divisibilidade. 
A integridade, assim, será compreendida como a incolumidade de dados ou 
informações na origem, no trânsito ou no destino. SYDOW (2013, pg. 72). 

 
Neste caso da integralidade, é prerrogativa do usuário que seus dados existam na 

forma como foram criados, copiados ou armazenados, sendo vedada sua modificação por 
terceiros sem autorização. 

A tecnologia foi desenvolvida para que seus usuários tivessem melhoria nos afazeres 
de suas tarefas no cotidiano, ou seja, no momento em que precisassem utilizar-se dela, 
neste sentido que um dos elementos da informática está pautado na disponibilidade, pois 
é a possibilidade dos usuários de utilizarem de seus dados, de seus arquivamentos e de 
suas fotos a hora que bem entenderem, compondo a segurança de se utilizar de seus 
conteúdos armazenados no momento que efetivamente precisarem. 

Com base nesses elementos percebe-se que a internet, serve a cada cidadão em 
particular, mas também à coletividade, deste modo, o crime de estupro na modalidade 
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virtual somente será prevenido e reprimido se estes três pilares da informática forem 
disseminados pelo nosso país de modo a educar os cidadãos (usuários) sobre seus direitos, 
mas também sobre seus deveres no uso adequado da internet, educação essa que deve 
vir de “berço”, pois vivemos em um país que cada vez mais cedo nossas crianças estão 
sendo inseridas nesta “Revolução Virtual”. Talvez com a conscientização do bom uso das 
redes e punindo de forma veemente os criminosos, o número de casos de estupro na 
modalidade virtual no Brasil não venham a se proliferar, tal como o crime de estupro 
tradicional. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
Conclui-se com a presente pesquisa que a sociedade informática trouxe muito mais 

do que apenas benefícios para os cidadãos/usuários, mas trouxe sérios riscos aos seus 
bens jurídicos, dentre estes riscos está presente o crime de estupro na modalidade virtual, 
que viola a proteção sexual em todos os âmbitos de suas vítimas, destruindo sua vida 
pessoal e social, crime este que tem gerado diversas discussões no judiciário brasileiro 
após alteração do art. 213 do Código Penal e decisões de condenações pelos Juízes 
brasileiros, onde se começou a falar de estupro não apenas para o contato físico forçado 
ou conjunção carnal, mas o estupro como o constrangimento de alguém à prática do ato 
libidinoso propriamente dito na intenção de satisfazer a lascívia do violador da privacidade 
da vítima. 
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