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RESUMO 

 
O presente estudo exposto tem por objetivo através do método teórico bibliográfico, contextualizar a 
sociedade superinformacional, desenvolvendo noções acerca dos avanços tecnológicos juntamente de suas 
alterações sociais, financeiras e o direito, analisando as mais comuns práticas de infrações penais contra o 
patrimônio por meio do ambiente virtual, como fraudes, ransomware, sim swap, extorsão sexual, entre 
outros, bem como as inovações criminosas, os modus operand e suas implicações legais.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Avanços tecnológicos; Crimes Cibernéticos; Inovações Criminosas. 

 
1          INTRODUÇÃO 
 

O advento das redes eletrônicas e os avanços tecnológicos trouxeram novos 
paradigmas de informação e comunicação, surgindo a denominada Sociedade 
Superinformacional, um modelo que resulta no nascimento de inúmeras vantagens e 
facilidades para os usuários da internet. Dentre tais facilidades destaca-se a comodidade, 
que possibilita que sejam realizadas diversas atividades sem a necessidade de sair do 
conforto de qualquer ambiente em que esteja. 

Com as alterações sociais e financeiras, surgiram novos meios de comércio 
eletrônico e circulação de moedas virtuais. No entanto, apesar dos benefícios observa-se 
que com as novidades, além das dependências tecnológicas abriu-se espaço para a 
prática de diferentes formas de se cometer crimes no âmbito virtual, atingindo o objeto 
jurídico patrimônio, na busca de obter vantagens ilícitas e assim lesionando os usuários.  
 
2         MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Empregou-se para a elaboração da presente pesquisa o método teórico 
bibliográfico, sendo a análise de obras, periódicos, artigos científicos e material eletrônico 
que tratam sobre os mais diversos crimes contra o patrimônio no âmbito virtual, as 
alterações sociais e financeiras, além de serem realizados estudos através de doutrinas 
referentes ao tema. 
 
3         RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Conforme as pesquisas realizadas, pode-se analisar que através das alterações 
tecnológicas, a humanidade passou a vivenciar um novo modelo de sociedade, 
denominada sociedade superinformacional, onde esse modelo “traz consigo avanços 
incomensuráveis que impõem ao direito um novo olhar” (FERMENTÃO; SILVA, 2015).   

Embora esse novo modelo de sociedade tenha trazido inúmeros benefícios, como 
agilidade na comunicação e informação, o ambiente virtual inserido tornou-se canal de 
inúmeras práticas delituosas. 

A todo o momento os criminosos inovam e criam novas modalidades (TASINAFFO, 
2019), formas e meios com o fim de obter ilicitamente vantagens. 

Assim, um dos principais objetos jurídicos em risco é o patrimônio. 
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O estelionato está entre os crimes na modalidade virtual com maior incidência, 
onde “a falta da legislação específica sobre delito virtual cria um ambiente favorável para 
seu crescimento, ajudando no surgimento de novas vítimas” (PIRES; MIRANDA, 2019). 

Devido as constantes alterações de modos em se cometer delitos, vemos a 
necessidade de uma maior atenção e amparo aos usuários desses ambientes virtuais, já 
que é visível a sua vulnerabilidade, onde criminosos aguardam e se aproveitam dos 
descuidos e desconhecimentos dos usuários. 

Diante dos crimes praticados na modalidade virtual tem o legislador como “papel 
criar e aperfeiçoar leis que punam tais condutas com o fim de coibir a ação delitiva” 
(DANILO, 2019). 

Além disso, são necessárias políticas públicas que versam sobre o tema, já que um 
dos deveres do Estado é proporcionar segurança pública para os cidadãos, um direito 
constitucional, exercido para a preservação do patrimônio independente que seja no 
ambiente virtual, pois para o direito não há separação do virtual para o real. 
 
4        CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se que apesar dos avanços tecnológicos tenham sido benéficos para a 
evolução da sociedade, abriu-se espaço para que haja inovações de práticas ilícitas no 
ambiente virtual e consequente fragilidade constante dos usuários. Assim, torna-se 
necessária a criação de legislações que acompanhem esses avanços e políticas públicas 
que conscientizem a população na utilização da rede para que não sejam mais um alvo, 
desse modo, prevenindo a consumação dos crimes, além de investimentos nas 
investigações realizadas pelos órgãos públicos, para que haja agilidade do poder público 
na eficácia jurídica.  
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