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RESUMO 

 

     Com o avanço da globalização ao longo dos anos, o desenvolvimento tecnológico facilitou 

evidentemente o acesso ao chamado “mundo virtual” através da internet. O acesso a esse 

“mundo virtual” pode trazer muitos benefícios, mas também, pode facilitar atos ilícitos 

considerados crimes. Esses crimes cometidos na internet são chamados de crimes digitais, 

virtuais, cibernéticos, informáticos entre outras terminologias. A internet conecta os 

computadores, smartphones e outros aparelhos com o mundo e em fração de segundos é 

possível viajar o planeta sem sair de casa e de forma anônima, se assim quiser, e esse anonimato 

tem encorajado criminosos a agirem, pois ainda há dificuldades do rastreio, identificação e 

punição desses criminosos por parte dos agentes da lei. O presente artigo, portanto, versa sobre 

tal desenvolvimento tecnológico que infelizmente tem facilitado determinados atos ilegais e 

discorre sobre alguns aspectos referentes a tais crimes de forma a expor como é feita a sua 

identificação, o modo como acontecem, como é analisado e como são definidos e julgados pela 

lei. 

Palavras-chave: Mundo virtual. Crimes Cibernéticos. Tecnológico
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CRIMES COMMITTED THROUGH THE INTERNET 

 

 

ABSTRACT 

 

 

     The advance of the globalization over the years, the technological development has been 

facilited acess to the “virtual world” through the internet. This acess for “virtual world” can be 

many benefits, but it is can be also facilitates crimes. Such crimes was called digital crimes, 

cyber crimes, computer crimes among the other terminologies. The internet connects 

computers, smartphones, among other gadgets with the world in a matter of a second it is 

possible to travel of the world without leaving home anonymously, if you wish, and this 

anonymity has encouraged criminals, because there is still screening and unveiling and 

punishment of these criminals it is not easy by law. This presente article therefore, refers to the 

technologial development, that unfortunately has facilited some crimes, and it is discusses some 

aspects related to such crimes in order to the expose how they are identified, how they happen, 

how they are analyzed, how they are defined and how they are judged by law. 

Keywords: Virtual World. Cyber crimes. Technological. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

     Sabe-se que com o passar do tempo a tecnologia foi se desenvolvendo e a informática acabou 

se tornando cada vez mais presente na vida do ser humano, e consequentemente, essencial para 

a realização das atividades diárias no convívio em sociedade. 

     Diante disso, tal avanço tecnológico acabou tornando as relações entre os indivíduos cada 

vez mais dependentes e submetidas aos equipamentos eletrônicos que conectados à internet 

através de celulares, computadores, tablets e outros equipamentos fazem tal acesso. 

     Devido ao desenvolvimento descontrolado da tecnologia o surgimento de alguns delitos e 

crimes foram inevitáveis, crimes estes cada vez mais difíceis de serem punidos e até mesmo 

identificados. As pessoas que utilizam a rede mundial de computadores para realizar suas 

atividades diárias como: transações bancárias, efetuar compras, ou apenas uma ação simples de 

checar sua caixa de e-mails podem ser vítimas desses criminosos. Sendo assim, esses 

criminosos utilizam as ferramentas tecnológicas para cometer crimes, se aproveitarem de 

pessoas menos informadas e cometem tais delitos virtualmente. 

     Um dos motivos que encorajam indivíduos a cometerem tais delitos é o anonimato, pois o 

mesmo dificulta muito a descoberta de suas identificações pessoais e principalmente sua 

localização, o que acaba por incentivar o cometimento de tais crimes. 

     Infelizmente, os crimes virtuais mesmo sendo tão frequentes no Brasil, não tem uma 

legislação que pune, especificamente, os criminosos responsáveis por esses delitos. Porém, 

existem hoje no ordenamento jurídico brasileiro algumas leis muito conhecidas que 

regulamentam crimes virtuais. A primeira a ser estipulada foi a lei ordinária 12.735/2012 e a lei 

12.737/2012, que ficou conhecida nacionalmente como “Lei Carolina Dieckman”, criada após 

o vazamento de fotos pessoas da atriz do seu computador pessoal, mas não são suficientes para 

regulamentar as infrações cometidas. 

     No que tange o presente trabalho tem por objetivo apresentar e discorrer sobre o surgimento 

e o desenvolvimento da tecnologia e da internet, bem como retratar a realidade brasileira acerca 

dos principais crimes cometidos virtualmente, buscando demonstrar como a atual legislação 

trata tais delitos e busca apresentar a dificuldade em se apurar um crime que se aplica no 

ambiente virtual, visto que os usuários que se relacionam na internet, o fazem através de uma 

rede que os interligam entre si. 
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     A metodologia utilizada para dar suporte ao desenvolvimento deste trabalho consiste, 

basicamente em; pesquisas bibliográficas, artigos publicados, projetos de leis, notícias acerca 

do tema, bem como textos publicados e devidamente registrados na internet. 

 

1 – SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA INTERNET 

 

 

1.1 – ORIGEM E DESENVOLVIMENTO 

 

 

     Nos dias atuais, o ser humano dispõe de diversos equipamentos que facilitam na realização 

de suas atividades diárias, reduzindo muitas vezes seu esforço e diminuindo distâncias. A 

internet, muitas vezes, está presente nesses equipamentos, ampliando os horizontes de 

informações dos indivíduos e levando entretenimento e lazer a cada um de seus usuários. 

     A internet basicamente nasceu da necessidade do Ministério de Defesa Americano 

(Departament of Defense) em proteger os importantes e sigilosos dados militares, devido a 

guerra fria que ocorria entre as duas grandes potências mundiais, os Estados Unidos e a União 

Soviética. 

     Com medo de ataques das forças inimigas, a solução encontrada foi a criação de uma rede 

eletrônica de dados, para que seus dados e informações confidenciais fossem armazenados em 

vários computadores de diversos locais no país, para que se houvessem modificações nos 

mesmos, elas fossem atualizadas em todas as máquinas interligadas. Sendo assim, se ocorresse 

a fatalidade de destruição dos arquivos em determinado ponto, haveria os outros que 

garantiriam a integridade dos dados. 

     A rede de computadores interconectados recebeu o nome de ARPANET, sendo inaugurada 

em 1969 pela entidade integrante do sistema militar americano ARPA (Advanced Reserch 

Projects Agency). 

     Sendo assim, com o passar do tempo a ARPANET foi sendo ampliada com novos pontos em 

todo os Estados Unidos, abrangendo diversos acontecimentos que foram considerados 

essenciais para a existência da internet que possuímos hoje, tais como: 

• Em 1969, os primeiros centros de pesquisa se conectaram pela ARPANET 

(Universidade da Califórnia de Los Angeles, Universidade da Califórnia de Santa Bárbara e 

Universidade de Utah) 
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• Em 1971, surgiu o modelo experimental do e-mail 

 

• Em 1973, se originaram as primeiras conexões internacionais, interligando 

computadores na Noruega e na Inglaterra 

• A partir de 1980 o conjunto de computadores interconectados começa a ser chamado de 

Internet 

 

     Com isso, o desenvolvimento tornou-se desenfreado, e a internet passou a fazer parte das 

empresas e residências, facilitando a vida e o convívio de seus usuários, diminuindo distâncias, 

oferecendo produtos e serviços, ampliando seus horizontes de informações, levando 

entretenimento e lazer aos indivíduos pelo mundo. 

 

 

1.2 – INTERNET NO BRASIL 

 

 

     No Brasil, as conexões inicialmente foram feitas no setor acadêmico e somente anos depois 

foi destinada a usuários domésticos e empresas. Sendo assim, a internet no país se iniciou em 

1988 em algumas universidades para ligá-las a instituições dos Estados Unidos. 

     Porém, tal acesso à internet não era disponibilizado para a população em geral, pois era um 

serviço de internet privada. Contudo, no ano de 1989 foi lançado um projeto pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia que tinha como principal objetivo expandir a tecnologia da internet com 

a implementação de um backbone (significa “espinha dorsal”, e é o termo utilizado para 

identificar a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da Internet passam) que foi 

inaugurado no Brasil em 1991 e expandido em 1995 para oferecer internet para os provedores 

de acessos comerciais. 

     Diante disso, começou a ser discutida pelo governo, a possibilidade de transformar a Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa em um acesso para outros consumidores. 

     Em 1997, devido a um grande aumento nos acessos, houve a necessidade de melhorar a 

disponibilização da internet no país, decidindo-se criar as redes locais de velocidades mais altas. 

Com isso, finalmente em 2005 começou a ser usada a tecnologia óptica subindo a capacidade 

da internet para 11 gbps. 

     Atualmente o consumo da internet é imenso, estando presente praticamente em todas as 

residências urbanas. Em 2016, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou 
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uma pesquisa realizada pela Pnad C (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) 

que chegou a conclusão de que o Brasil fechou 2016 com 116 milhões de pessoas conectadas à 

internet, o equivalente a 64,7% da população com idade acima de 10 anos. 

     Com isso, o Brasil é um dos países que mais se utiliza da internet para vários fins, 

comprovando que, quanto mais a tecnologia se desenvolve no mundo, mais dependente da 

mesma ficam os indivíduos, tornando-se a internet uma necessidade diária para as pessoas que 

precisam desenvolver suas atividades no mundo virtual. 

 

 

2. CRIMES PRATICADOS NA INTERNET E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

 

2.1 TERMINOLOGIA 

 

     O enorme desenvolvimento da tecnologia, acabou trazendo a internet para todo o mundo, e 

diante disso, a comunicação, as tarefas rotineiras, a vida profissional e as redes sociais 

transformaram a mesma na maior rede interligada que se pode presenciar, onde a cada dia novos 

usuários integram esse mundo virtual. 

     Ocorre que, devido a esse avanço incontrolável, inúmeros crimes reais passaram a ser 

cometidos na internet diante da ideia de que seria mais difícil a identificação da autoria dos 

delitos e a reparação dos danos causados, e crimes como: racismo, calúnia, furto e o estelionato, 

são entre eles os mais aplicados. 

     A prática de crimes na internet pode ter várias denominações, sendo as mais conhecidas: 

crime digital, crime informático, crime virtual A terminologia utilizada para definir tais crimes, 

variam de doutrinador para doutrinador, não havendo um consenso diante da nomenclatura a 

ser adotada. Diante disso, conforme Diana Viveiros de Simas: 

O conceito de criminalidade informática, ou cibercrime, 

como hoje conhecemos não é unânime, nem tão pouco 

exato. Alguns entendem que é considerada como “todo o 

ato em que o computador serve de meio para atingir um 

objetivo criminoso ou em que o computador é alvo 

simbólico desse ato ou em que o computador é objeto de 

crime. Outros inserem o crime informático em categorias 

diferentes – crime informático digital próprio/puro ou 

crime digital impróprio/impuro – inserindo os crimes 
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onde o bem jurídico protegido é a informática no conceito 

de criminalidade-digital em sentido próprio. (SIMAS, 

2014, p. 12) 

      Sendo assim, pode-se dizer que os crimes cometidos virtualmente são todos aqueles que 

ocorrem com o auxilio de instrumentos e meios virtuais, sendo utilizados para o cometimento 

de práticas ilegais visando algum benefício ou causar algum mal à outros indivíduos.  

  

 

2.2 OS SUJEITOS DOS CRIMES VIRTUAIS 

 

 

2.2.1 – HACKER 

 

     Na maioria das vezes, os criminosos da internet são chamados de hackers, porém tal 

terminologia não é a correta, pois para a maioria dos doutrinadores e profissionais ligados à 

informática o termo correto é crackers. 

     Isso se deve ao fato de que os hackers possuem um conhecimento muito amplo acerca do 

“mundo virtual” e da informática e trabalham, muitas vezes, conjuntamente com empresas e 

instituições com a finalidade de encontrar e solucionar possíveis falhas em seus sistemas de 

segurança, 

     De acordo com Sandro D'amato Nogueira: 

 

Este individuo em geral domina a informática, é muito 

inteligente, adora invadir sites, mas na maioria das vezes 

não com a finalidade de cometer crimes, costumam se 

desafiar entre si, para ver quem consegue invadir tal 

sistema ou página na internet, isto apenas para mostrar 

com estamos vulneráveis no mundo virtual 

(NOGUEIRA, 2008, p. 69.) 

    

       Diante disso, percebe-se os agentes responsáveis pelas práticas dos crimes cometidos no 

âmbito virtual podem ser pessoas com um amplo conhecimento técnico, como indivíduos que 

são consideradas como usuários comuns e cometem tais delitos sem ao menos possuir 

habilidades específicas para tal. 
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2.2.2 – CRACKER 

 

     Ao contrário dos hackers, os crackers apesar de também possuírem um vasto conhecimento 

informático, utilizam-se deles para invadir computadores quebrando sistemas de segurança com 

a intenção de lucrar o máximo possível com a ação. 

     Diante disso, os dois termos servem para conotar pessoas que têm habilidades com 

computadores, os hackers por sua vez não buscam causar danos, mas os crackers possuem 

nitidamente a intenção de prejudicar outros indivíduos, utilizando-se de suas habilidades, para 

conseguir vantagens, ou até mesmo com a simples finalidade de cometer danos e satisfazer suas 

vontades de cometê-los no anonimato. 

 

 

2.2.3 – DEMAIS SUJEITOS 

 

     Apesar dos sujeitos mais presentes nos crimes virtuais serem os crackers, alguns crimes 

também podem ser cometidos por sujeitos comuns que não possuem um vasto conhecimento 

de informática, mas que tem em si a necessidade ou a intenção de saciar desejos ilícitos, ou até 

mesmo obter vantagens através de “golpes”, bastando apenas se utilizar da internet para praticar 

esses crimes. Os maiores exemplos são: os crimes contra a honra e a pedofilia. 

 

 

2.3 – CRIMES MAIS PRATICADOS VIRTUALMENTE 

 

 

2.3.1 – CRIMES CONTRA A HONRA 

 

     Os crimes contra a honra atingem a integridade ou incolumidade moral dos indivíduos. A 

definição de honra pode ser entendida como um conjunto de atributos morais, intelectuais e 

físicos referentes a uma pessoa. Tais crimes se dividem entre Calúnia, Difamação e Injúria. 

A Calúnia, o primeiro crime do rol dos Crimes Contra a Honra, está disposto no artigo 138 do 

Código Penal, que diz: Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. 

Conforme Guilherme de Souza Nucci: 
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Caluniar é fazer uma acusação falsa, tirando a 

credibilidade de uma pessoa no seio social. Possui, pois, 

um significado particularmente ligado à difamação. 

Cremos que o conceito tornou-se eminentemente 

jurídico, porque o Código Penal exige que a acusação 

falsa realizada diga respeito a um fato concreto definido 

como crime. (NUCCI, Manual de Direito Penal. 10. ed., 

p. 553.) 

 

     Já o crime de difamação está definido no artigo 139 do Código Penal e consiste em imputar 

um fato a alguém que ofenda a sua reputação. Esse fato pode ser verdadeiro ou falso. Comenta 

Capez (Curso de Direito Penal, p. 768.) “Na calúnia há a imputação falsa da prática de um fato 

definido como crime, havendo somente a intenção de ofender a honra do imputado. ” 

     Por fim, o crime de injuria tipificado no artigo 140 do Código Penal consiste em imputar a 

alguém uma condição de inferioridade perante a si mesmo, atacando de forma direta seus 

próprios atributos pessoais. 

...de todas as infrações penais tipificadas no Código Penal 

que visam proteger a honra, a injúria, na sua modalidade 

fundamental, é a considerada menos grave. 

Entretanto, por mais paradoxal que possa parecer, a 

injúria se transforma na mais grave infração Penal contra 

a honra quando consiste na utilização de elementos 

referente a raça, cor, etnia, religião, origem ou condição 

de pessoa idosa ou portadora de deficiência, sendo 

denominado aqui de injúria preconceituosa... (GRECO, 

Rogério, Direito Penal Parte Especial, p. 435) 

 

     Diante de tais crimes, no mundo virtual os mesmos acabam tornando-se mais graves pelo 

fato de que podem ser vistos por qualquer indivíduo que possuir acesso a rede e geralmente 

sendo difícil a identificação dos autores devido ao anonimato. 

     A prática de crimes contra a honra por meio da internet se torna mais frequente a cada dia, 

seja por publicações em redes sociais, divergências políticas, comentários em sites ou postagens 

em blogs. Praticamente qualquer assunto polêmico atualmente pode ensejar agressões morais, 

o que pode culminar no cometimento de crimes mais graves. 

     Apesar da existência da liberdade de expressão nos dias atuais e seu amplo amparo 

constitucional ela não é um direito absoluto. 
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     O próprio Poder Judiciário se torna responsável pela propagação desses crimes contra a 

honra no meio virtual quando o mesmo deixa de determinar imediatamente a remoção das 

publicações ofensivas daquele ambiente, gerando muitas vezes constrangimentos ferindo a 

honra das vítimas. 

     Diante disso, percebe-se que a internet contribui muito para o aumento considerado no 

número de ocorrências dos crimes contra a honra, visto que o número de pessoas que utilizam- 

se da mesma nos dias atuais é extremamente grande e cresce a cada dia com o passar dos anos 

tornando muito difícil seu controle e reparação. 

 

 

2.3.2 – UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES FALSOS 

 

 

     Com o crescente desenvolvimento da tecnologia e da internet, desenvolveu-se também com 

o passar dos tempos, diversos tipos de softwares que se instalados nos computadores acabam 

possibilitando o acesso de todos os dados pessoais registrados na máquina. Diante disso, os 

indivíduos mal-intencionados responsáveis pela instalação de tais softwares, podem realizar 

diversos delitos, tais como falsificações de cartões de crédito e até realizações de transferências 

bancárias, caracterizando invasões informáticas. 

     Este crime está disposto no artigo 154-A do Código Penal Brasileiro, nos seguintes termos: 

 

 

Art. 154-A. Invadir 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. (Decreto lei nª 2848, 1940) 

 

 

     Muitas vezes, essas chamadas invasões informáticas, estão relacionadas a disseminação de 

vírus, worms e similares, que na definição de Diana Simas são: 
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Vírus” são “malwares” (softwares maliciosos) criados 

com o objectivo de danificar arquivos armazenados no 

 disco rígido (especialmente arquivos críticos para o 

funcionamento do sistema),    tornando o    sistema  

inoperante. “Worms” são como os vírus, mas têm a 

capacidade de se propagar para outros computadores e 

normalmente, geram um aumento considerável no 

tráfego de dados, prejudicando o acesso aos serviços  

de rede,       fazendo a sua propagação procurando  

vulnerabilidades nos sistemas e no correio electrónico 

(SIMAS, 2014, p. 23). 

 

 

     O § 1ºdo art.154-A,CP incrimina a conduta dos indivíduos que produzem, oferecem, 

distribuem e vendem a terceiros ou simplesmente difundem aleatoriamente dispositivos ou 

programas de computador que possam ser utilizados por esses invasores, tornando o dispositivo 

eletrônico vulnerável. 

§ 1o  Na mesma pena incorre quem produz, oferece, 

distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de 

computador com o intuito de permitir a prática da 

conduta definida no caput. (Decreto lei nª 2848, 1940) 

 

 

     Em tal caso, só estará tipificada a conduta de quem produzir, oferecer, distribuir, vender a 

terceiros ou simplesmente difundir aleatoriamente dispositivos ou programas de computador 

que sejam utilizados com o fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações sem 

autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades. Sendo 

assim, a mera divulgação de tais vírus não configura crime, sendo punido, porém somente 

aquele que cometer algum dano patrimonial a terceiros, aplicando-se o crime previsto no artigo 

163 do Código Penal. 

 

 

2.3.3 –PEDOFILIA 

 

     A pedofilia consiste em uma manifestação e numa prática do desejo sexual que alguns 

adultos ou outros menores desenvolvem em relação a criança de ambos os sexos na pré- 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28004009/par%C3%83%C2%A1grafo-1-artigo-154a-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28004011/artigo-154a-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%83%C2%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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puberdade. Tanto o Código Penal, como a Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) protegem as crianças e os adolescentes contra as pessoas que 

cometem tais crimes sexuais. 

     Devido a atual era digital, tornou-se cada vez mais difícil estipular leis necessárias para o 

combate a todos aos crimes virtuais, acha visto que são multiformes e vêm popularizando-se, 

conforme a rede se expande a acessibilidade torna-se e fácil acesso para todos os indivíduos e 

até mesmo crianças e adolescentes. 

     O crime de pedofilia foi um dos atos que avançou junto com o desenvolvimento da internet, 

pois os pedófilos se aproveitaram do anonimato que a internet proporciona e através de algumas 

ações, como criação de perfis falsos, utilizando-se de uma linguagem direcionada as crianças, 

buscam sua confiança e uma oportunidade, aproveitando-se da inocência das mesmas. 

     Sendo assim, a pedofilia pode tornar-se um crime virtual quando os pedófilos trocam entre 

si materiais pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. 

     Um dado apresentado pelo G1 de 2019, após quatro fases e três anos de ações, a operação 

'Luz na Infância' prendeu em flagrante 546 suspeitos de abuso e exploração sexual na internet 

contra crianças e adolescentes. Além das prisões, foram cumpridos no período 1.112 mandados 

de busca e apreensão. 

     A pedofilia virtual tornou-se um mercado altamente lucrativo. Os pedófilos se organizam 

através de uma Rede Internacional na qual todos promovem a pedofilia através de fotografias, 

filmagens e até mesmo exposição do próprio corpo durante a realização de atos sexuais com 

crianças e adolescentes. 

     Os mecanismos mais eficazes no combate a pedofilia virtual são as denúncias. Portanto é de 

suma importância que as pessoas informem e denunciem todo e qualquer tipo de atividade que 

envolva a exploração de crianças e de adolescentes. 

     Os crimes de pedofilia e suas respectivas penas estão dispostos nos artigos 240 e seguintes 

do ECA, no qual o legislador deixa claro que todo e qualquer sujeito que praticar qualquer ação 

prevista no caput (Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer 

meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente) será punido 

com pena de 4 (quatro) a 8 (oito) anos e multa. Diante disso, percebe-se que o ECA é uma 

legislação muito completa, por abranger diversos tipos de comportamentos de pedófilos 

possibilitando a punição. 
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2.3.4 – ESTELIONATO VIRTUAL 

 

          No Brasil, o crime de estelionato está previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro: 

        “Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. ” (Decreto lei 2848, 1940) 

          O crime de estelionato se configura majoritariamente através da possibilidade em que o 

autor delituoso encontra para obter proveito de modo ilícito, para si, ou para outrem, se 

utilizando de meios fraudulentos para realizar tal ato. 

        Diante do ordenamento jurídico brasileiro, o sujeito passivo do estelionato será a vítima 

que sofreu o prejuízo, devendo ser pessoa certa e determinada, embora muitas vezes exista mais 

de um indivíduo envolvido na relação e o ativo é o indivíduo que o comete de forma dolosa, 

com livre e consciente vontade, podendo de modo diverso para alcançar seus fins. 

      Conforme exposto anteriormente, estão cada vez mais frequentes as práticas de atividades 

eletrônicas ilícitas no meio virtual, onde pessoas mal-intencionadas utilizam-se de 

conhecimentos para obter vantagens sobre outras menos informadas. 

      A figura do estelionato executado virtualmente ainda é recente dentro dos tribunais 

brasileiros, porém vem aumentando a cada, conforme a tecnologia vai evoluindo são 

encontrados meios mais eficazes para a realização de tais delitos. 

      Para a prática do estelionato virtual é necessário a presença de três requisitos essenciais de 

validade que compõem o fato típico, sem os quais seria impossível a imputação de penalidade 

ao agente, são eles: tipificação expressa do crime em lei, a conduta do autor e o dano causado 

à vítima. 

     A prática deste crime no ambiente virtual é concretizada na maioria das vezes por indivíduos 

que possuem notáveis conhecimentos sobre a internet e tecnologias de informação, estes 

adentram o mundo virtual para prejudicar e enganar outras pessoas, obtendo algum tipo de 

vantagem. Ressalta-se, entretanto, que a única diferença existente entre o estelionato virtual e 

o estelionato real está no “modus operandi” empregado, onde o primeiro é realizado pela 

internet e o outro no mundo físico. 

     Uma das formas mais recorrentes do estelionato no mundo virtual é a invasão dos correios 

eletrônicos das vítimas, que ao acessarem suas páginas com seus dados pessoais tem suas contas 

virtuais clonadas. O alvo principal dos criminosos (estelionatários) são as páginas virtuais dos 

bancos, mais especificamente aquelas que possuem saldos e extratos bancários pelo. Com isso 
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o estelionatário clona a página legítima do internet banking do usuário e faz com que ele tente 

fazer o acesso, interceptando os dados preenchidos pela vítima. 

     A ausência de legislação específica, a dificuldade de identificação dos autores, a delimitação 

do local do crime e a competência do juízo, acabam por encorajar os criminosos a cometer essa 

nova modalidade de infração, fazendo com que os mesmos acreditem que não haverá punição.   

      O estelionato virtual como visto, é mais um desses crimes que vem se intensificando a cada 

dia, e diversas pessoas desavisadas acabam sendo vitimadas por indivíduos que insistem em 

não cumprir com a lei em busca de benefício. 

 

 

2.3.5– CYBERBULLYING 

 

         De acordo com o G1, segundo pesquisa TIC Domicílios, o número de brasileiros que usam 

a internet subiu de 67% para 70% da população, o que equivale a 126,9 milhões de pessoas. É 

notável que o mundo digital é composto principalmente pelos jovens que buscam sempre novas 

experiências e formas de entretenimento em geral. 

          É através das redes sociais que estes jovens por exemplo se relacionam, compartilham 

opiniões e redefinem seu espaço social. Portanto, é inevitável que essa conexão compulsiva 

gere, também, comportamentos e situações conflitantes que acabam gerando consequências 

negativas no desenvolvimento e na saúde dos jovens. 

          Uma delas, e possivelmente a mais recorrente e agressiva, é o chamado cyberbullying, 

que é definido como é a violência praticada contra alguém, através da internet ou de outras 

tecnologias relacionadas ao mundo virtual. As ações tem o objetivo de agredir, perseguir, 

ridicularizar e/ou assediar. A diferença entre o cyberbullying e o bullying, é que o primeiro se 

dá no espaço virtual e o segundo ocorre em um ambiente físico. 

     "O bullying, seja ele pela internet ou não, é um fato de estresse crônico e isso pode provocar 

depressão, ansiedade e até dificultar a socialização", conforme explica o Dr. Francisco 

Assunção, livre docente da faculdade de medicina da USP e professor associado do instituto de 

psicologia da USP.  

     Encorajados pelo sentimento de anonimato que a Internet proporciona, a maioria dos 

praticantes desse tipo de violência não faz ideia dos distúrbios que podem ser gerados em razão 

de tais mensagens agressivas. 

     Embora algumas vítimas busquem ajuda profissional para se livrar dos problemas 

psicológicos adquiridos pelos insultos, grande parte delas desenvolvem graves problemas de 
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comportamento e os carregam para o resto de suas vidas, como: baixa autoestima, ansiedade, 

depressão, inseguranças. 

     Os mesmos males são causados pelo cyberbullying também e algumas pessoas, como 

estudiosos, educadores e as famílias tem se mobilizado para combater e evitar esse tipo de 

violência virtual, foram criados sites que oportunizam pesquisas e cartilhas de prevenção quanto 

ao acesso dos jovens às redes sociais, levando em consideração os direitos fundamentais 

previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

3 - LEIS E PROJETOS SOBRE CRIMES VIRTUAIS 

 

     É notável que legislar a respeito de crimes cibernéticos nos dias atuais é extremamente 

complicado, pois na computação forense as máquinas, diferente do ser humano, não conseguem 

diferenciar a culpa do dolo. Isso se deve ao fato de que, um computador não traz as informações 

do contexto da situação e não consegue dizer quais eram as intenções do indivíduo. 

     Sendo assim, no Brasil não há uma lei especial que abrange todos os crimes cibernéticos, 

porém nos últimos anos foram criadas leis a respeito de alguns crimes que foram consideradas 

como um marco no avanço da legislação brasileira. 

     Uma delas é a Lei dos Crimes Cibernéticos (Lei 12.737/2012), conhecida como Lei Carolina 

Dieckmann, que tipifica atos como invasão à computadores, roubo de senhas, violação e 

divulgação de dados dos usuários (fotos, mensagens etc). Mesmo ganhado seu espaço na mídia 

com o caso da atriz, que por exemplo, teve seu computador invadido e seus arquivos pessoais 

subtraídos, inclusive com a publicação de fotos íntimas que rapidamente se espalharam pela 

internet através das redes sociais, o texto já era reivindicado pelo sistema financeiro diante do 

recorrente número de golpes e roubos de senhas pela internet. Essa nova lei dispôs sobre a 

tipificação criminal dos delitos informáticos, introduziu os artigos 154-A e 154-B, o primeiro 

denominado de invasão de dispositivo informático e, o segundo, considerando que o fato seja 

realizado contra os entes da administração pública. Com isso, destaca-se que a lei contribui para 

que os crimes cometidos virtualmente tenham uma base jurídica e não fiquem sem punição. 

Porém, ela não abrange todas as possibilidades de invasão de privacidade cometidas nos 

ambientes virtuais. 

     Alguns dos maiores problemas jurídicos dos crimes cibernéticos é a falta de denúncias dos 

mesmos, a falta de unidades específicas e pessoas qualificadas para realizar as investigações de 

crimes virtuais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm
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Com isso, segundo Pinheiro: 

     “O combate a esses crimes torna-se extremamente difícil por dois motivos: a) a falta de 

conhecimento do usuário, que, dessa forma, não passa às autoridades informações relevantes e 

precisas; e b) a falta de recursos em geral das autoridades policiais. ” (PINHEIRO, 2010, p. 

227) 

    A falta de leis específicas torna o Brasil mais vulnerável e acaba encorajando as práticas de 

invasões e manipulações ilícitas de dados. As punições são basicamente efetuadas de acordo 

com leis que se aproximam das situações. 

     Diante dessa falta de leis, alguns deputados preocupados em essa situação acabaram criando 

alguns projetos de leis com o objetivo de evitar tais atos ilícitos por parte dos criminosos. A lei 

12.735/2012 veio do projeto 84/99 que ficou mais de uma década no Congresso Nacional, sendo 

alvo de várias críticas a respeito de sua constitucionalidade. Essa lei ficou conhecida como Lei 

Azeredo, pelo fato de seu relator ter sido o deputado Eduardo Azeredo e regulamentou a ação 

da polícia judiciária: 

     Art. 4º Os órgãos da polícia judiciária estruturarão, nos termos de regulamento, setores e 

equipes especializadas no combate à ação delituosa em rede de computadores, dispositivo de 

comunicação ou sistema informatizado. 

     Art. 5º O inciso II do § 3ºdo art. 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar 

com a seguinte redação: “Art. 20. II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, 

televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio 

     Em 2014, foi sancionada a Lei 12.965, que ficou conhecida como Marco Civil da Internet e 

visou a regulamentação do uso da Internet através de princípios, direitos, garantias e deveres 

para os usuários da mesma. Ela teve início em 2011 como uma Proposta de Lei nº 2.126, que 

foi colocado em apreciação pela Câmara dos Deputados, porém acabou sendo cancelada. Com 

isso, em 2014 foi novamente trazida a pauta e acabou sendo aprovada. 

     Essa lei serviu para regular a utilização, assegurar a privacidade, a inviolabilidade da vida 

privada, e garantir que seja cumprida a função social da internet. Ela é regida a partir de alguns 

princípios como os da responsabilidade dos provedores, da reserva jurisdicional, da 

neutralidade, dentre outros. É importante destacar que essa lei foi extremamente importante para 

a imposição das obrigações de responsabilidade civil aos usuários e provedores. Kronbauer, a 

respeito da Lei 12.965, explica que: 

     “Segundo o capítulo II da lei, as empresas precisarão garantir aos internautas a privacidade 

de seus dados pessoais e de sua vida privada, ou seja, não poderão usar informações trocadas 

por meio de mensagens para segmentar anúncios ou ainda para fins comerciais.” (DROPWEB. 
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Qual o impacto do Marco Civil da Internet no marketing digital, no e-commerce e na minha 

vida) 

     Sendo assim, deixa claro que a existência da garantia do direito à privacidade e à liberdade 

de expressão é essencial para exercício do direito de acesso à internet. 

 

4 - CONCLUSÃO 

 

        As constantes evoluções nas tecnologias de informação tiveram um impacto grandioso na 

sociedade, sendo raro encontrar indivíduos que nunca tiveram contato algum com a internet e 

com o mundo virtual e cibernético. 

       Porém, diante desse grande avanço tecnológico, surgiram também diversos tipos de delitos 

cibernéticos que exigem muita atenção por parte dos usuários e autoridades, visto que a internet 

acabou se tornando parte essencial da vida em sociedade, necessitando portanto, de leis e 

normas que regulamentem as ações humanas nos ambientes virtuais. 

        Um dos motivos que mais acaba por encorajar os indivíduos que cometem tais delitos é a 

falta de uma legislação específica sobre o tema, fato que comprova ainda mais a necessidade da 

estipulação de tais normas e leis, visto que a grande maioria das pessoas se relacionam no 

mundo virtual e até mesmo vivem e controlam suas atividades no mesmo. 

        Não é possível evitar o frequente e gradativo acesso à internet por parte dos usuários e 

todos devem ter o direito e o livre arbítrio de fazer o que desejar e de manter sua privacidade 

em segurança, preservando sua honra. 

     Entretanto, mesmo que escassos, surgiram alguns instrumentos legislativos com o objetivo 

de harmonizar as relações virtuais e punir os malfeitores que prejudicam a vida e a segurança 

ao acesso à internet de outras pessoas menos avisadas. A criação da Lei 12.737/2012 que visa 

punir e prevenir o cometimento de tais crimes é um exemplo desses instrumentos. 

     Por fim, se faz necessário um maior interesse em prevenir e combater esses agentes 

delituosos e preservar os direitos e segurança dos usuários, diante do fato de que os crimes 

virtuais nunca deixarão de existir, tornando-se imprescindível uma maior apreciação legal e 

jurídica acerca dos mesmos. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm
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