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RESUMO 

 

O presente trabalho refere-se a Internet e os crimes contra a liberdade sexual, sobre 
o desenvolvimento da internet até os dias atuais, onde se é possível praticar diversos 
crimes que há um tempo atrás não parecia ser possível praticá-los através da rede. O 
trabalho em questão tem como objetivo expor a relação entre a internet e os crimes 
virtuais, que eram considerados crimes apenas no mundo real, mas que há algum 
tempo alcançou o mundo virtual se tornando cada vez mais frequente a prática de 
crimes através da rede. Há diversos crimes que atentam contra a liberdade sexual 
como o estupro, o estupro virtual que ocorre através da rede e que em o criminoso 
não faz nenhum contato físico com a vítima, o revenge porn ou “crime de revanche” 
um crime que desde antes já ocorria porém com os avanços da internet e as variadas 
redes sociais e meio de comunicação facilita a disseminação. 
 
Palavras-chave: Crimes virtuais. Rede. Estupro. 
 
 
ABSTRACT 

 
 

The present work refers to the Internet and crimes against sexual freedom during the 

development of the Internet to the present day. The web is a space where a number of 

crimes can occur that not so long ago seemed to be possible over the network. This 

paper aims to expose the relationship between the Internet and cybercrimes, which 

were considered crimes only in the real world, and which today have reached the virtual 

world where online crime is becoming increasingly common. There are a number of 

crimes against sexual freedom such as cyber-rape, although the criminal makes no 

physical contact with the victim and revenge porn, a very common crime in many 

societies. that, with the advancement of the internet and the varied social networks and 

means of communication, had facilitated its dissemination. 

 
Keywords: Virtual crimes. Network. Rape.
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 Este artigo trata sobre o surgimento da internet desde o início até os dias atuais, 

e também sobre seu desenvolvimento ao longos dos anos, considerando que desde 

seu surgimento até os dias atuais ocorreram grandes mudanças e melhorias as quais 

possibilitam cada vez mais possibilidades, o que de início seria para facilitar a troca 

de informações, atualmente vai muito além disso. O que distingue a internet de outros 

meios de telecomunicação é que ela faz uso de um protocolo ou uma linguagem 

específica, o que a coloca bem à frente de outros meios. Foi criada na época da 

Guerra Fria, com o objetivo de conectar os mais importantes centros de pesquisas 

universitárias americanos, o que não se imaginava era o quanto ela iria se desenvolver 

como o passar dos anos. 

 Seu desenvolvimento superou as expectativas, tanto que crimes que até então 

só poderiam ser cometidos fisicamente, através da internet, passaram a ser cometidos 

sem nada de contato físico, o que parecia não ser possível. 

Dos crimes contra a liberdade sexual, enquadrado como um desses crimes está 

o estupro, que consiste em toda forma de violência sexual para qualquer fim libidinoso, 

nesse campo de crimes contra a liberdade sexual há muito a se fazer, dignidade 

fornece a noção de decência, compostura, está ligado à honra, sua associação com 

o termo sexual insere-se no contexto dos atos que tendem a satisfação da 

sensualidade.  

 Além dos crimes “físicos”, junto com a internet e sua evolução, surgiram os 

crimes virtuais, que por vezes podem ocorrer até sem que o criminoso conheça a 

vítima. Portanto, conceitua-se crime virtual todo crime em que o computador tenha 

sido utilizado como instrumento de perpetração ou consistir em seu objeto material. 

Dentro desse leque de crimes virtuais estão inclusos os crimes contra a dignidade 

sexual. 

 

 

2 SURGIMENTO DA INTERNET  
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 A internet surgiu de um projeto militar conhecido como ARPA (Advanced 

Research Projects Agency), no período de Guerra Fria conforme cita Lima (2000), com 

a ideia de conectar os mais importantes centros universitários de pesquisas 

americanas, mas também como uma forma que possibilitasse a sobrevivência com a 

comunicação e informação caso ocorresse uma guerra nuclear. O que não 

imaginavam os criadores do projeto é que cresceria tanto. 

 Na época, a tecnologia utilizada para a transmissão de dados recebeu o nome 

de WAN (Wide Area Networks), no entanto, a linguagem utilizada nos computadores 

ligados a rede era extremamente complicada. Essa internet foi utilizada primeiramente 

por pesquisadores, pois facilitava as pesquisas e também a comunicação entre os 

mesmos, isso em meados da década de setenta. Na década de oitenta, surgiram as 

aplicações comerciais da internet, assim como os primeiros provedores de serviços 

para usuários comuns como apontam Merkle e Richardson. 

 Em meados de 1989, a internet já contava com mais de cem mil servidores, 

subindo, em 1992, em grande quantidade o número de usuários, que através da 

internet poderiam acessar novas informações sem nem sair de casa. O que 

possibilitou a chegada da internet ao Brasil foi uma processadora chamada Bitnet, 

uma rede de universidades fundada em 1981, que ligava a universidade da cidade de 

Nova York (CUNY) à universidade Yale, em Connecticut, já em solo brasileiro a Bitnet 

conectava a fundação de amparo à pesquisa do estado de São Paulo. Conforme 

Tecmundo (2011): “Outra novidade no mercado nacional foi a expansão da rede dentro 

do país. Uma nova conexão interligava a FAPESP ao laboratório nacional de 

Computação Científica (LNCC) ao Rio de Janeiro, posteriormente sendo estendidas a 

outras instituições”. 

 No início era de acesso exclusivo de professores e funcionários de 

universidades. Apenas em 1995 a internet deixou de ser um privilégio de 

universidades e centros de pesquisas e passou a ser pública.  

 

 

2.1 Desenvolvimento da Internet 

 

 Desde o surgimento da internet, com o passar dos anos, nota-se que ela está 

em constante crescimento, sempre superando as expectativas, estando presente na 
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vida de milhões de pessoas, espalhando informações, notícias, facilitando pesquisas 

ao redor do mundo, está presente em casa, no trabalho e o número de usuários cresce 

a cada ano. Neste sentido, Sua pesquisa (2019, online) aponta que “A década de 1990 

tornou-se a era de expansão da internet. Para facilitar a navegação pela internet, 

surgiram vários navegadores (browsers), como o Internet Explorer da Microsoft, e o 

Netscape Navigator”. 

 No início, o único meio de comunicação era o e-mail que é muito utilizado 

atualmente, no entanto, com o crescimento também passou a ser possível se 

comunicar com outra pessoa em tempo real através do computador conectado à rede 

via IRC (Internet Relay Chat). “A partir de 2006, começou uma nova era na internet 

com o avanço das redes sociais. Pioneiro, o Orkut ganhou preferência dos brasileiros”. 

Sua pesquisa (2019,online). 

 Na época em que a internet começou a se desenvolver houve certo 

deslumbramento com a ideia de poder publicar coisas que poderiam ser vistas por 

qualquer pessoa e em qualquer parte do mundo. Em 1962, com a Internet Society, 

criada por dois “pais” da internet (VINT CERF e BOB KAHN), a primeira pessoa a 

descrever um novo tipo de interação social sendo realizada por meio de uma rede de 

computadores foi J.C.R Licklider em 1962. Ele previu um grupo de computadores 

globalmente interconectados e liderava o grupo de pesquisas de comunicação da 

DARPA, órgão criado em 1858, era pesquisador da MIT (Massachussets Institute Of 

Technnology) o que garantia a segurança em caso de ataque nuclear. 

 Já em 1965, era necessário dar passos importantes para viabilizá-la, como 

exemplo conseguir que os computadores “falassem entre si”. Assim, foi criada a 

primeira WAN (Wide Area Network) ao conectar o computador por uma linha de 

telefone de baixa velocidade. Embora por um lado fosse bem-sucedida, demonstrou 

que alguns circuitos telefônicos eram inadequados.  

 No ano seguinte, Roberts entrou no DARPA, onde montou o plano de ARPANET, 

entrou em contato com o conceito de comutação de pacotes que vinha sendo 

desenvolvido no Reino Unido, de modo geral a comutação de pacotes busca a divisão 

da informação em pequenas unidades. “Nos anos 60, em um desses laboratórios, o 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, começou a desenvolver uma rede que 

interligava computadores, ela foi chamada de ARPANET”. Devido a comutação de 

pacotes, a Universidade da Califórnia (UCLA) desenvolveu o primeiro host; o segundo 

host também foi desenvolvido na Califórnia no mesmo ano, e no final do ano já haviam 
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4 hosts estavam conectados a ARPANET, que, em 1972 foi exibida para um grande 

público pela primeira vez. Web Link (online, 2019). 

No mesmo No ano de 1978, por volta de 400 usuários recebem o primeiro spam; 

no ano de 1979 um usuário usa o primeiro emoticon e no ano consecutivo é que as 

redes começaram a de fato se popularizar. Em 1987 foi o ano em que a Fundação de 

amparo à pesquisa do estado de São Paulo se conectou às instituições dos EUA e o 

acesso às redes incentivou outras entidades brasileiras buscar. Web link (online, 2019) 

 Em 1991, um britânico conhecido como “pai da internet” notou que era 

complicado compartilhar dados utilizando diferentes tipos de plataforma, e assim criou 

um grande banco de hiperlinks. Web Link, (online, 2019). Tal sistema era capaz de 

unir a internet e hipertexto e deu origem ao World Wide Web e para tornar o sistema 

viável, desenvolveu o protocolo de transferência de hipertexto e no mesmo ano em 

agosto lançou o primeiro Web site. Na década de 80, o cientista Tim Berners-Lee, na 

Suíça, através da World Wide Web, documentos de hipertextos que pudessem ser 

acessados de qualquer ponto da rede, também sendo o responsável pela criação do 

HTML. 

 Em 1993, o número de sites chega a 600, e do mesmo ano até 1999 ocorreu a 

guerra dos navegadores, onde a Netscape perdeu a liderança para a Microsoft, ao fim 

da competição a Microsoft contava com 90% do mercado, até que seu domínio foi 

quebrado pela Firefox. Web link, (online, 2019). Em 2004, foi criado o Facebook por 

Mark Zuckenberg e, após 24 horas, 1.200 alunos de Harvard já haviam aderido a 

novidade. 

Em 2005, foi a chegada do Youtube; em 2007, foi o lançamento do Iphone, o 

que revolucionou o universo dos celulares inteligentes e junto com ele surgiu a Apple 

Store e, no ano de 2010, graças ao desenvolvimento de tablets e smartphones, 

superou o número de usuários conectados. Em 2011, surgiu o Snapchat. Neste 

sentido, demonstra que “em 2005, o Youtube foi lançado por três ex-funcionários da 

PayPall. Ainda que tenha demorado para decolar, a plataforma chegou com uma 

solução definitiva para produzir, editar, compartilhar e consumir conteúdos em vídeo”. 

Web Link (online, 2019). 

 Em 2014, o mundo entra em uma nova era de inovação de internet industrial, o 

que causa uma revolução de produtividade e, em 2016, chegando a 3,42 bilhões de 

usuários conectados, o que só veio crescendo até os dias de hoje, 2019 o ano em que 
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os smartphones são dominantes nos acessos a rede. “atualmente, são mais de 3,9 

bilhões de usuários conectados à rede, mais da metade de total de pessoas no 

planeta”. Web link (online, 2019). 

 A internet cresceu muito a partir dos anos 90, bem como o número de redes 

sociais sendo que o Brasil está entre os 10 países que mais utilizam a internet desde 

a entrada da rede na sua versão comercial com sites que possibilitam a compra e 

venda através da rede, sem que seja necessário se deslocar até um comércio físico, 

sendo possível se comunicar pela internet em tempo real. 

 

3 CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL 

 

 A lei de 7 de agosto de 2009 alterou as artigos 213 e 214 do Código Penal, lei 

12.015, “CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL” possibilitando, assim, a 

unificação de normas já existente e modificando-as em geral, atualizando assim o 

cenário de delitos sexuais. Há tempos, o estupro era considerado como um crime 

comum, é um delito que pode ser praticado tanto do homem contra a mulher quanto 

da mulher contra o homem, o que foi corrigido pela nova lei.  

 Fazendo uma análise histórica, os hebreus, “os primeiros povos” tinham como 

punição para os crimes contra a liberdade sexual, formas ríspidas, podendo sofrer 

pena de morte, caso a vítima, que naquela época eram sempre mulheres estivesse 

casada ou noiva. Caso a vítima fosse virgem e não tivesse nenhum pretendente ao 

casamento, a pena seria constituir casamento com a mesma. Neste sentido, Noronha 

(1992, p.100) cita que “os povos antigos reprimiam o estupro, na legislação Hebraica, 

aplicava-se pena de morte ao homem que violasse mulher desposada”. 

 Já na Roma antiga, os crimes sexuais eram distintos em stuprum violentum, 

stuprum cum masculis, e stuprum definidos conforme ocorresse a relação sexual 

contra homem ou mulher, referindo-se a adultério e relação com mulher honesta, 

como cita Mistieri (1982): “stuprum seria então o ato sexual praticado com viúva 

honesta, virgem ou infante”. O stuprum era considerado como um prosseguimento de 

relações sexuais com mulheres, ao menos que virgens ou casadas.  

Atualmente, crime de estupro consiste em “constranger alguém mediante 

violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com 

ele se pratique outro ato libidinoso”. Ou seja, estupro é toda forma de violência sexual, 
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a fim de se obter ato libidinoso, incluindo a conjunção carnal, em que tanto o sujeito 

ativo, quanto o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, seja homem ou mulher. 

 Consiste no entendimento do código penal o objetivo de cometer a conjunção 

carnal ou qualquer outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia, não havendo 

diferença se o crime é mórbido ou para vingança. Na peça acusatória deve ser descrita 

o ato como se deu, o antigo código só considerava conjunção carnal se fosse um ato 

em especifico, já para o novo código não configura conjunção carnal apenas este ato. 

Já no direito romano, conforme Nucci (2014) “stuprum se espelhava em sentido amplo 

qualquer congresso carnal ilícito”. 

 Porém os conceitos de violência, incluindo coação física e grave ameaça, 

violência moral com intimidação séria continuam os mesmos, o objetivo material em 

questão é a pessoa que sofre a ação e o objeto jurídico é a liberdade sexual, a 

consumação demanda lesão ao bem tutelado. A esposa com relação ao marido pode 

ser vista como sujeito ativo do delito de estupro, tendo por vítima o marido e vice-

versa. Naturalmente o juiz deve ponderar a fixação da pena, conforme o número de 

atos sexuais violentos cometidos pelo agente  contra a vítima, “sob essa ótica é curial 

afastar todo o tipo de preconceito e posições hipócritas, pretendendo defender uma 

resistência  sobre-humana por parte da vítima, a fim de comprovar o comprometimento 

de estupro”, conforme cita Nucci (2014). 

 Diversas vezes ocorre o emprego de grave ameaça, o que torna desnecessário 

o exame de corpo de delito, já que não será perceptível nenhuma lesão, uma das 

causas que geram aumento de pena ao agente, é se contraída doenças ou gravidez 

diante do estupro, o estupro em qualquer de suas modalidades é crime hediondo. 

Estupro é sempre o ato sexual que foi realizado contra a vontade da vítima, ou seja, 

se há concordância não há estupro. 

 O exame de corpo de delito é de grande importância quando há o emprego de 

violência, como forma de comprovar o delito, porém, a condenação não depende do 

exame de corpo de delito, pois há casos em que não é deixado vestígio material no 

entanto não pode ser usado o exame como fundamental em todos os casos. Desde a 

modificação do código penal para se considerar estupro não é necessário que haja 

contato físico, pois há outras formas de despertar a satisfação sexual ou a libido, por 

exemplo, com ameaças que obrigam a vítima a se despir, a encaminhar fotos, vídeos, 

conforme cita Nucci (2014). 
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 Também há formas de estupros qualificadas, por exemplo, se consiste em 

lesões corporais de natureza grave; outra qualificação é se do ato ou da agressão se 

resulta a morte da vítima; há também qualificação se a vítima for menor de 18 anos e 

maior de 14, e também em caos de estupro de vulnerável, menores de 14 anos. Neste 

sentido Noronha (1992) “se pode valer o delinquente, onde se presume a violência 

quando a vítima por qualquer causa não pode oferecer resistência”. 

 O elemento subjetivo do crime de estupro é o dolo, consistente na vontade livre 

e consciente de constranger alguém. O estupro se consuma após o constrangimento 

da vítima e a tentativa de estupro, quando se é tentado, mas por fato alheio não é 

possível a sua consumação. O estupro, no Brasil, é amplo quando se diz que o 

atentado contra dignidade sexual ocorre quando há resistência de uma das partes, 

não é no sentido extremo a ponto de seu desfalecimento. Conforme Noronha (1992), 

“a lei não pode exigir que que a ofendida vá ao extremo da resistência, até o risco de 

sua própria vida”. 

 O estupro, crime de atentado ao pudor é um crime que ofende a dignidade 

sexual. Os crimes contra a liberdade sexual têm o objetivo de proteger o direito de 

cada ser humano de manter apenas relações sexuais consentidas por ambos os 

envolvidos. Além de estupro, o estupro de vulnerável, que consiste em ter conjunção 

carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos, considera-se o 

vulnerável não tendo o discernimento necessário para consentir tal ato, ainda que já 

tenha experiência sexual. Nesse sentido Nucci (2014) considera que “é viável 

considerar o menor, com 13 anos, ser completamente vulnerável, a ponto de seu 

consentimento ser completamente inoperante, ainda que tenha experiência sexual 

comprovada”. 

O estupro de vulnerável tem como pena 8 (oito) a 15 (quinze) anos, vulnerável 

é conspirado o menor de 14 (quatorze) anos, e também aquele por enfermidade, ou 

doença mental ou até mesmo em causa transitória a qual não possa oferecer a 

resistência, ou o possui o discernimento para tal. Conforme exposto no artigo 217-A 

§1 do Código Penal, “Incorre na mesma pena quem pratica ações descritas no caput, 

com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode 

oferecer resistência”. 

 Ato libidinoso não representa apena a conjunção carnal, se considerando ato 

libidinoso outras formas de cunho sexual, podendo ocorrer entre homem e mulher, 
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pessoas do mesmo sexo, sendo possível o sujeito passivo ser qualquer pessoa que 

apresente a qualidade ou as condições de vulnerabilidade necessárias, o sujeito ativo 

pode ser qualquer pessoa que cumpra os requisitos expostos em lei para que 

configure tal crime. 

 

4 CRIMES VIRTUAIS 

 

 

 Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os crimes virtuais não são tão 

recentes, apenas tiveram maior atenção há pouco tempo. Os primeiros crimes 

eletrônicos de que se tem notícia datam de 1960, o que pode ser considerado como 

um crime de estelionato. Os anos de 1970 e 1980 são considerados o período 

romântico dos crimes cibernéticos, e a maioria desses crimes virtuais já encontraram 

respaldo em leis presentes em nosso ordenamento jurídico. Conforme cita Greco 

(2000), “há dois pontos de vista a considerar: crimes ou ações que merecem 

incriminação praticados por meio de internet e crimes ou ações que merecem 

incriminação praticados contra a internet”. 

O ordenamento jurídico brasileiro passou por algumas significativas mudanças 

nos últimos anos relacionada aos crimes virtuais e cibernéticos e a que mais se 

destaca foi a aprovação do novo Marco Civil da Internet (MCI), que foi sancionada em 

abril de 2014 através da lei nº12.965/2014. Para muitos é responsável por um grande 

avanço na área de neutralidade da rede, considerando que os logs oferecem 

informações essenciais para iniciarem um investigação conforme cita o ministério 

público federal, crimes cibernéticos. “apesar do conceito de ciberespaço não abranger 

um corpo físico ou espaço geográfico, ele representa uma construção social, feita à 

imagem e semelhança do mundo físico”. EMAG (online, 2017), 

 Essa construção poderá sofrer danos caso não ofereça as devidas 

informações para identificar qual usuário está ligado ao endereço de IP identificado do 

computador em que ocorreu o crime. Um decreto em 2016 regulamentou que o 

provedor que não coletar tais dados cadastrais deverá informar a autoridade e fica, 

assim, sem a obrigação de fornecer tais dados, conforme cita EMAG (2017), “Os 

registros de acessos permitem rastrear e identificar onde surgiu determinada conduta 

ilícita”. 
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 Uma das leis criadas após um crime virtual de muita repercussão por exemplo 

foi a Lei Carolina Dieckmann, a lei que recebe o nome de uma atriz, gerou grande 

repercussão, sendo certo que o caso foi uma das grandes motivações para criação 

da norma, pois trouxe para o ordenamento jurídico criminal o crime de invasão de 

dispositivo informático. Conforme EMAG (2017), ‘quando uma imagem ou vídeo 

criminoso é removido da internet, as cópias podem ser publicadas novamente, 

perpetuando a sofrimento e a exposição da vítima”. 

 Legislações anteriores ao advento da internet são usadas na tipificação dos 

crimes, pois a conduta já era criminosa conforme o ordenamento jurídico. Assim, são 

divididos em duas categorias: os crimes considerados cibernéticos, os crimes digitais 

próprios (puros) que são condutas proibidas por lei sujeitas a pena criminal e que se 

voltam contra o sistema informático e os dados, como exemplo temos os crimes 

digitais contra os dados como a disseminação de vírus e os impróprios (impuros) 

também condutas proibidas pela lei e que são sujeitas a lei criminal. Porém, neste 

caso, não são tecnológicos e tradicionais, como exemplo, a vida, a liberdade e o 

patrimônio, dentro da internet há uma “camada” mais utilizada para o cometimento de 

crimes, devido ao anonimato, como cita EMAG, (2017), “diferente da Deep Web, a 

Dark Web ou Darknet é uma rede fechada, usada para compartilhar conteúdo de 

forma anônima”. 

 Há vários crimes que já estavam dispostos no ordenamento jurídico e que por 

muito tempo não parecia possível serem cometidos virtualmente. Assim, o direito 

eletrônico é o ramo que agrega variadas normas e instituições jurídicas, é responsável 

por reger as regulamentações jurídicas no ambiente virtual, estando os princípios 

norteadores da internet expostos no Marco Civil. Com o desenvolvimento da internet, 

se torna cada vez mais comum o número de crimes cometidos através da mesma, ao 

mesmo tempo em que ela facilitou muito e relação entre as pessoas, também facilita 

que as pessoas a utilizem para cometer crimes. 

 Como exemplos de crimes virtuais impuros, temos os contra honra, condutas 

que envolvam o armazenamento de fotos de pornografia infantil, estupro virtual, e 

reveng porn. Todos eles relacionados ao meio virtual, ou seja, cometidos através de 

celulares, computadores, tablets ou algum outro aparelho conectado à rede de internet. 

 Devido a velocidade de informação em que se é possível alcançar nos dias de 

hoje devido ao uso das novas tecnologias, a internet possibilita maior facilidade, novas 

formas na interação social, informação, mas também possibilitou novas formas de 
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aplicação de golpes e cometimento de crimes, que antes dela só eram possível se 

fazer através do contato físico. A tecnologia digital possibilita que muita informação 

pode ser armazenada, trocada, repassada, com muita facilidade e rapidez, e a 

investigação de crimes nos das atuais torna-se crucial para solucionar delitos, e as 

investigações também dependem de das evidências deixadas digitalmente, 

independentemente de terem ocorrido totalmente no mundo real ou totalmente no 

mundo virtual.  

 A internet não possui fronteiras, podendo ser acessada de qualquer parte do 

planeta, ou seja, é a liberdade virtual que ultrapassa as barreiras físicas da 

territorialidade de um estado. Dessa forma, o mesmo conteúdo pode ter um 

tratamento distinto se analisado em países diferentes, pode ser considerado legal, ou 

ilegal, sendo necessário para acessar a realidade virtual estar conectado à rede 

através de provedores, que atribuem a cada usuário um número de IP (Internet 

Protocol) e através dele navega no ciberespaço. EMAG (2017) explica que “o IP é um 

número que um computador ou equipamento conectado à internet recebe, combinado 

a uma data e um horário, é possível localizar um usuário da internet em qualquer parte 

do mundo”. Com o IP, desde as plataformas até o conteúdo acessado pelos usuários, 

através da estrutura dos provedores de internet, as empresas provedoras de internet 

podem acompanhar os passos dos usuários. 

São todas essas informações fornecidas através da rede que possibilitam, 

muitas vezes, desvendar, elucidar crimes cibernéticos ou crimes reais que podem 

deixar rastros através das redes, o que tem aturdido no mundo jurídico é a obtenção 

de tais dados, que permitem a prova digital. As empresas que oferecem tais serviços 

podem ter sede em um país, mas podem armazenar suas informações em qualquer 

lugar do planeta, levando em conta que cada país possui uma percepção com relação 

à proteção da privacidade. De acordo com EMAG (2017), “O crime cibernético abriga 

suas principais evidências em vários dispositivos, como computadores, telefones 

celulares, pen drives, máquinas fotográficas, provedores de internet”. 

 O que contribui com os crimes virtuais são a informações que, muitas vezes, 

podem ser obtidas através de uma simples postagem, fotos, informações que muitas 

vezes a própria vítima expos, sem pensar na possibilidade que esse simples ato 

poderia ser usada contra ela mesma, como no crime de extorsão virtual, onde pode-

se usar o criminoso de informações expostas até mesmo em um perfil de determinada 
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rede social visto que é possível notar determinada fraqueza da vítima, condição social, 

informações sobre familiares. 

As empresas armazenam tamanha quantidade de informações ou por questões 

internas da mesma, ou então de acordo com as legislações as quais se consideram 

submetidas, e por razões de segurança a servidores replicados em lugares diferentes 

do globo. De acordo com La Chapelle e Fehlinger, há alguns critérios responsáveis 

por decidir qual a lei aplicável na obtenção de dados digitais. 

Entre os critérios responsáveis para a competência da lei na obtenção de dados 

são o local onde se encontra o usuário qual se pretende obter os dados, a lei do local 

onde se encontram os servidores que armazenam tais dados, a lei do local de 

registradores onde o domínio foi registrado, a lei de local de incorporação da empresa 

que presta os serviços, conforme La Chapelle e Fehlinger. Todas as regras 

apresentam dificuldade em poder lidar com as diferenças de regras existentes em 

cada país. 

 Todas as opções citadas devem obedecer aos parâmetros legais de jurisdição 

de cada país, onde o serviço foi prestado, onde ocorreu o fato, isso implica na 

cooperação internacional. 

 

4.1 Estupro Virtual 

 

 O estupro é um crime que se enquadra nos crimes contra a liberdade sexual e 

através do avanço da internet, desde o seu surgimento, é possível a prática do estupro 

virtual, um crime que por muito tempo não seria considerado estupro, pelo ato de 

ocorrer sem o contato físico, muitas vezes entre agente e vítima que não se conhecem 

pessoalmente, conforme Mirabete e Fabrini (2016), “Protege-se no estupro, não a 

simples integridade física, mas a dignidade sexual, tanto do homem quanto da mulher”. 

 Desde a reforma do Código Penal Brasileiro é considerado estupro mesmo que 

não haja o contato físico, diferentemente do que era considerado antes. A 

denominação “estupro virtual” se dá ao “constranger alguém, mediante grave ameaça, 

a ter conjunção carnal ou a praticar ou a permitir que com ele se pratique outro ato 

libidinoso”. Conforme Bittencourt (2016), “é a liberdade sexual da mulher e do homem, 

o direito de exercerem sua sexualidade, ou seja, a faculdade que ambos têm de 

escolher livremente seus parceiros sexuais”.  
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Considera-se que no meio virtual não é possível ser realizada a conjunção 

carnal, no entanto, é possível que o criminoso constranja sua vítima através de 

ameaças, como ameaçar divulgar fotos íntimas da mesma, já enviadas antes, caso 

não envie mais vídeo e fotos para satisfazer a lascívia ou apetite sexual do agente do 

delito em questão. 

 Assim como no estupro em que há contato físico, no estupro virtual há que se 

analisar o consentimento da vítima em participar das atividades libidinosas virtuais. É 

necessário identificar se houve o consentimento de ambas as partes para tal ato, após 

analisadas o teor da conversa entre ambos, se ela foi forçada ou ameaçada, pois elas 

podem elucidar se houve ou não o consentimento das partes, ou da vítima em questão, 

como prevê o artigo 213 do código penal na redação da lei 12.015/09 art. 213 

“Constranger alguém, mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar 

ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”.  

 Uma das diferenças entre o estupro virtual e o estupro com contato físico é que 

na maioria das vezes o estupro com contato físico não deixa marcas visíveis no corpo 

para que se note o que houve, embora a palavra da vítima já seja o suficiente, 

enquanto que no caso de estupro virtual na maioria dos casos, em quase todos eles 

ficam rastros em que é possível nitidamente se comprovar o ato. Desta forma, o 

Advogado Denis Caramigo (2016) afirma que “é inequívoca aceitação do delito em 

sua forma virtual com a aplicação de lei em forma real, pois esta modalidade de 

estupro em nada se diferencia daquela conhecida e costumeiramente, cometida”. 

 Esse é um fator que facilita muito para sua comprovação total, a fim de não 

restar dúvidas sobre o fato. Entretanto ambos deixaram marcas na alma das vítimas 

para sempre, podendo gerar traumas e danos psicológicos. 

 

4.2 Revenge Porn  

 

 Um fato notório é a expansão da odiosa prática de violação da intimidade de 

muitas mulheres através da rede de internet, quando ocorre, muitas vezes, a 

divulgação não autorizada de imagens, áudios, dados, informações pessoais, vídeos 

que pertencem a uma determinada pessoa, sempre com conteúdo íntimo. Com a 

internet, existe uma facilidade de produção e divulgação de mídia muito grande 
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através de dispositivos eletrônicos, o que amplia o potencial da perpetração 

pornográfica. 

 Revenge Porn, termo estrangeiro cuja tradução é Pornô de Vingança, no Brasil, 

é usado para se referir a conteúdos de cunho pornográficos adquiridos de maneira 

consensual, ou seja, mediante vontade da vítima, porém espalhados e compartilhados, 

sem o consentimento da vítima. O mais comum é que esses conteúdos não sejam 

espalhados de imediato, e sim tempos depois do ato realizado. Há sim, casos em que 

o compartilhamento ocorre de imediato, porém, em menor porcentagem. O crime de 

revenge porn, por muito tempo, foi considerado como crime de difamação ou injúria, 

crimes que possuem penalidades moderadas. Esse crime pode ter sido realizado por 

alguém da confiança da vítima que espalhou o áudio, vídeo ou imagem para outros 

usuários ou por invasão do computador ou smartphone, o que, infelizmente, é 

bastante comum nos dias atuais, seja quando alguém encaminha um computador 

para conserto ou até mesmo quando tem o computador invadido por hackers. 

 Esses fatos bastaram para o nascimento do projeto que tem como propósito de 

engrandecer a lista de formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

abrindo espaço assim para ser chamada “pornografia de vingança” ou crime de 

revanche. Neste sentido, Consultório Jurídico (2019) traz que “a conduta consiste em 

se utilizar de imagens ou vídeos, previamente e voluntariamente angariados no 

decorrer de um relacionamento afetivo, para revidar algo desconfortável que sucedeu 

a relação”. 

 O ponto mais preocupante nesses atos criminosos são que a maior parte deles 

é praticado por cônjuges, companheiros, namorados, ou ex-cônjuges, ex-

companheiros, ex-namorados que se valem da condição de superioridade no contexto 

da habitação ou hospitalidade para conquistar os aludidos dados e logo em seguida 

lançá-los na rede a fim de causar constrangimento inestimável à vítima. Conforme 

Revista Âmbito Jurídico (2017, online), “Não há óbice ou restrição à liberdade sexual 

do casal. No entanto, o conteúdo erótico produzido não se extingue com o término da 

relação e sua publicidade pode causar prejuízos imensuráveis”. 

 O revenge porn é considerado um crime de vingança, pode ser conceituado 

como uma das várias maneiras de violência moral, mas somada de objeto sexual pois 

normalmente se dá quando um ex-companheiro não está satisfeito com o fim do 

relacionamento entre ambos, ou após o fim do relacionamento não aceita que a ex se 

relacione com outras pessoas, tenha amigos, frequente bares, baladas e enfim por 
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não estar satisfeito com algo, decide se vingar da forma em que poderá causar danos 

inestimáveis à vítima, que por muitas vezes nunca mais conseguirá ter uma vida 

normal depois de tal situação,  ainda que, conforme Consultório Jurídico (2019), “ Os 

direito a intimidade e à privacidade já foram consagrados pelo constituinte, desde a 

promulgação da constituição federal”. 

 O revenge porn é um crime em que quase o total das vítimas são de mulheres, 

embora já se tenha ocorrido situações do tipo com homens, as consequências são 

desiguais entre homens e mulheres, pois quando a vítima é homem não tem tanta 

repercussão e, muitas vezes, o homem não tem a vida destruída por causa dessa 

situação. Ainda mais levando-se em conta em que a sociedade em que vivemos não 

aceita que as mulheres exponham a sexualidade. Como um caso que ocorreu com 

pessoa pública que juntamente com sua esposa em que teve suas fotos divulgadas 

na rede após ocorrer o vazamento das mesmas, que muito provavelmente ocorreram 

após levarem seus celulares em uma assistência técnica, no entanto, o caso por se 

tratar de homem, após um tempo, caiu em esquecimento. 

Também é um crime onde há concurso de penas, ou seja, caso na foto, vídeo, 

apareçam mais de uma pessoa, é considerado um crime para cada vítima, para que 

ocorra a descriminalização, é quando o vídeo, imagem de conteúdo sexual tem a 

autorização da pessoa em que nela se encontra, ou das pessoas. Também não é 

considerado crime em caso de artigo científico desde que se faça o uso de tarjas para 

não reconhecer a identidade das pessoas que se encontram no vídeo ou imagem. O 

crime está expresso no artigo 218-C do Marco Civil e há aumento de pena quando é 

o crime praticado por agente que mantém ou manteve relação intima com a vítima, 

conforme Artigo 218-C incluído pela lei n° 13.718 de 2018: “A pena é aumentada de 

1/3 se (um terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é praticado por alguém que mantém 

ou tenha mantido relação intima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou 

humilhação”.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

 Por meio do artigo acima é possível concluir que desde quando surgiu a internet, 

desde quando ela foi inventada e até quando chegou aos usuários comuns, ela está 
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em constante evolução e que já facilitou extremamente a vida das pessoas, com a 

comunicação, globalização, pesquisas, informações, por outro lado, também já 

prejudicou muitas pessoas. No início, a internet não estava ao alcance de todos, foi 

criada para um projeto militar e aos poucos foi avançando até chegar ao alcance de 

todas as pessoas, conectando todas elas como usuários conectados à rede de 

computadores. 

 Assim como a internet trouxe vários benefícios e descobertas, também 

possibilitou que crimes que até então só poderiam ser cometidos com o contato físico, 

passassem a serem cometidos virtualmente entre criminoso e vítima que nunca 

tiveram contato fisicamente e no mundo real, o que por muito tempo soava estranho, 

o fato de ocorrer um “estupro virtual” muitas pessoas não conseguiam entender como 

era possível o ato já que as pessoas envolvidas nunca se viram. 

Crimes contra a liberdade sexual são, infelizmente, mais “comuns” a cada dia, 

comuns no sentido em que se encontram casos com facilidade, como se não 

bastassem os que ocorrem com o contato físico, mas também sem a necessidade 

dele ocorrendo através de uma tela de computador, onde muitas vezes a pessoas 

acreditam estar conversando com alguém em que a pessoa diz ser, mas não é, não 

se é possível confirmar o sexo, idade e outras características que não podem ser 

confirmadas através de um computador. 

 Muitas vezes, as conversas entre usuários, no começo, ocorrem de acordo com 

a vontade de ambos, após um tempo passa a ser por vontade de apenas um, o 

criminoso, em que após grave ameaça ou violência psicológica coage a vítima a 

satisfazer suas vontades, ameaçando muitas vezes com fotos, vídeos, conversas 

antes feitas, escritas por vontade de um usuário ao outro. Assim, o agressor passa a 

fazer chantagem para que continue a satisfazer a sua vontade. Também é muito 

comum que ocorra com vulneráveis, ou seja, menores de 14 (quatorze) anos, que 

acreditam conversar com alguém da mesma faixa etária, porém, estão conversando 

com criminosos, pedófilos, que por meio da rede conseguem atingir os seus objetivos 

e suas vítimas. 

 Não é apenas entre desconhecido que ocorres crimes que ofendem a liberdade 

sexual como é o caso do revenge porn que na maioria das vezes um crime cometido 

por pessoas que mantém ou mantiveram relacionamento íntimo com a vítima em 

questão, e como forma de se vingar, utiliza da condição de coabitação, hospitalidade 
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ou até mesmo a confiança em que a vítima depositava para divulgar vídeos, fotos, que 

causarão danos inestimáveis. 

 Muitos dos crimes que ocorrem virtualmente tendem a complicar e muito a vida 

da vítima, pois, uma vez postado o conteúdo, este é compartilhado e enviado e não 

há como apagar seus vestígios, pois embora seja possível apagar do computador, 

celular, tablet ou site, de quem postou, enviou, compartilhou, a internet possibilita um 

compartilhamento rápido e imediato, sendo possível se espalhar em um segundo para 

milhares de dispositivos.  
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