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Daiany Domingos Sanda  

 

 

RESUMO 

 
O presente trabalho se pauta em pesquisas acerca da prática do crime de estelionato e fraudes 
no comércio digital e suas sanções penais. O nosso Poder Público, através do Código Penal 
Brasileiro, originado pelo decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, reconhece o 
estelionato como obtenção de vantagem indevida, em duas formas: comissiva e omissiva, nas 
quais são aplicadas pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa. Além disso, será 
apresentada uma breve consideração acerca do conceito de crime na lei penal no Brasil em 
suas características de Tipicidade (fato típico), Antijuridicidade (antijurídico) e 
Culpabilidade. Diante desse cenário, será discutido também a respeito do e-commerce, o qual 
tem um destaque importante, visto que é o intermédio mais utilizado nos tempos modernos 
para violar o patrimônio das pessoas que navegam na rede mundial de computadores. Enfoque 
este, que é dado com tanta importância ao comércio eletrônico em razão da ampla 
comodidade, que vai desde as pesquisas de preços até variedades ofertadas ao consumidor 
navegante. São estas características vantajosas do e-commerce que direcionam os usuários ao 
protocolo dessa obsessão por consumo, imposta pelo novo modelo de sociedade. Nesta 
plataforma surgem os acidentes de consumo, sobre os quais se abrem mais brechas ao 
navegador mal-intencionado perante esta ferramenta, fato que, dentre vários outros aspectos, é 
considerado muito proveitoso ao ver econômico.  Em vista disso, torna-se relevante a 
discussão proposta, uma vez que o estelionato e as fraudes digitais são temáticas que a 
legislação não acompanhou a contento, e a expansão constante da tecnologia pode acarretar 
impunidade daqueles que cometem delitos patrimoniais através da internet, por ausência de 
normas a serem aplicadas. 

 
Palavras-chave: Crime. Internet. Estelionato. 
 

FRAUD IN THE ONLINE ENVIRONMENT 

 

ABSTRACT 

  
This essay is based on research about the practice of the crime of fraud and digital commerce 
fraud and their criminal sanctions. Provisions of the State, through the Brazilian Penal Code, 
originated by Decree-Law number 2,848 firmed on December 7, 1940, recognize the fraud as 
obtaining improper advantage, in two ways: commissive and omissive, applying penalty of 
imprisonment, from one to five years, and fine. We briefly discuss the concept of crime in the 
criminal law in Brazil in its characteristics of typicality (typical fact), anti-fairness (anti-
juridical) and culpability. E-commerce has an important contrast compared to others, as it is 
the most used intermediary in modern times to violate the patrimony of people surfing the 
world wide web. With focus on this, it is given so much importance to e-commerce because 
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of the wide convenience, ranging from price surveys to the varieties offered to the searching 
consumers. These advantageous features of e-commerce are the ones that spread users to the 
protocol of this purchasing-obsession with consumption, imposed by the new model of 
society. In this platform, consumer accidents arise, in which they are opened by some 
malicious browser gaps, a fact that, among many other aspects, is considered very practical in 
an economical view. In face of these matters, the discussion suggested here becomes relevant, 
as the fraud itself and the digital frauds are themes that the legislation did not follow in a 
satisfactory manner and the constant expansion of technology can lead to impunity for those 
who commit property offenses through the internet, due to the lack of rules to be applied. 
 

Keywords: Crime. Internet. Fraud. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Existe um traço que afasta as particularidades entre um delito e o ilícito contratual, 

sendo possível criar relevantes impasses na aplicação da norma jurídica, principalmente no 

que tange às exigências da aplicação do direito penal no tocante ao delito praticado em 

relações de consumo online.  

Assim sendo, circunstâncias que tipificam o delito de estelionato podem ser 

consideradas como simples descumprimento contratual haja vista o fato de não haver 

especificação para fraude e estelionato cometidos no comércio digital.  

Essa prática é apenas uma sombra desta vertente e merece atenção, pois o e-commerce está se 

tornando a ferramenta mais utilizada pelos usuários na atualidade e cada vez mais inserido nas 

negociações.  

O universo digital proporciona cada vez mais comodidades e variedades para aqueles 

que navegam pela rede mundial de computadores, seja com o intuito de realizar buscas ou 

uma simples compra. Trata-se de um ambiente atrativo, repleto de conveniências, que nem 

sempre gera o efeito esperado pelo navegador, o qual muitas vezes se depara com fraudes e 

estelionatários.  

Portanto, o objetivo da pesquisa é realizar considerações acerca das relações 

eletrônicas que abrem margem à fraude, estelionato e outros crimes pertinentes. A pacificação 

entre jurisprudências e doutrinadores em relação ao emprego do estelionato no mundo digital, 

em razão de que isso vem acarretando, com mais frequência, em uma série de conflitos. 

Entretanto, muito embora haja essa consonância de pensamentos, ainda emerge a necessidade 
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de uma discussão analítica sobre a legislação brasileira que carece de normatização aos delitos 

eletrônicos sob o avanço da era digital.  

 

 

2 HISTÓRIA DO COMÉRCIO  

 

O comércio caminhou vagarosamente ante a história até os dias de hoje. Em tempos 

derradeiros o valor da moeda não havia se consolidado, portanto, não havia valor monetário 

perante as relações de consumo.  

As raízes do comércio deram início pelo escambo, essa era a prática ancestral da qual 

nossos antepassados se valiam para consolidar negociações. Em suma, a troca efetiva entre 

bens formulava o contrato sem intervenção de dinheiro, ou seja, permuta.    

No início do desenvolvimento do comércio moderno, os produtos eram 
intercambiados diretamente nos postos de troca, sendo que na época as 
moedas não tinham a credibilidade financeira para serem universalmente 
aceitas. Era a fase do escambo. (NOVAES,2007,p.1).  

Conforme Novaes (2007), os comércios existiam em pontos estratégicos para atrair 

viajantes, e a expansão comercial foi se fixando conforme as ampliações das cidades, 

trilhando um caminho das vendas por catálogos para atender a uma demanda específica de 

produtos, até o surgimento do comércio em uma atmosfera mais específica em determinado 

produto unindo tecnologia e experiência.  

Por volta do século XIX, na Inglaterra, houve o surgimento de lojas que incluíam 

artigos de todos os gêneros.  De acordo com Freitas (2006), esse tipo de logística era 

denominada como general setores. Não muito tardar, no século XX surgiu outro método 

chamado drugstore que consiste em farmácias que abrangiam diversos produtos de menor 

valor no mercado.  

A tecnologia, ao caminhar da história, foi gerando mecanismos de refrigeração, para 

fim de conservação de alimentos.  Houve então o surgimento dos supermercados, que 

formularam assim a concepção do autoatendimento, no qual o cliente escolhia o produto. 

Consequentemente, os supermercados criaram uma ramificação comercial expandindo logo 

para os shoppings centralizados geograficamente nos corações das cidades.  

 

2.1 COMERCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DA INTERNET  
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Conforme Castells (2003), uma grande preocupação na Guerra Fria era a União 

Soviética descobrir alguma informação sigilosa dos Estados Unidos, promover um ataque 

através disso e as mensagens se perderem.   

Para tanto, foi desenvolvido um mecanismo que distribuía mensagens 

descentralizadas entre máquinas, pois os Estados Unidos estavam realizando uma missão para 

deslocar pesquisas. Nenhum ataque adveio, contudo os Estados Unidos deram princípio ao 

Arpanet, que hoje chamamos de Internet. 

Não obstante dessa cadeia de invenções do comércio, e com o aprimoramento dos 

computadores acompanhando a evolução da internet, muitos fatores acarretaram para o 

processo da comercialização de produtos e serviços online.  O e-commerce teve origem nos 

Estado Unidos em 1995, já no Brasil foi em 2000.  

Estudos encomendados pela Google, em conjunto com a empresa Forrester Research, 

indicam que até 2021 as vendas pela internet no Brasil devem dobrar em volume, segundo 

Oliveira (2016). Como se pode notar, tais dados demonstram que o e-commerce tende a 

aumentar cada vez mais. 

Uma alucinação consensual vivida diariamente por bilhões de operadores 
autorizados, em todas as nações, por crianças aprendendo altos conceitos 
matemáticos... Uma representação gráfica de dados abstraídos dos bancos de 
dados de todos os computadores do sistema humano. Uma complexidade 
impensável. Linhas de luz abrangendo o não-espaço da mente; nebulosas e 
constelações infindáveis de dados. Como marés de luzes da cidade. 
(GIBSON, 2003, p.67) 
 
 

 

3 ESTELIONATO E FRAUDES TIPO PENAL 

 

O estelionato é um crime que possui características repletas de persuasão e atuação 

para se auferir vantagem.  Existe uma análise técnica de público alvo e, na maioria das vezes, 

uma estrutura pré-moldada a fim de induzir o agente ao erro. De acordo com o penalista 

Hungria (2002), ocasionalmente a criminalidade caminha vagarosamente da violência 

propriamente dita ao bandidismo silencioso e inteligente, expondo isso em seu trabalho de tal 

maneira:   

Nos tempos modernos, a fraude constitui o cunho predominante dos crimes 
contra o patrimônio. O ladrão violento, tão comum em outras épocas, é 
atualmente, um retardatário ou um fenômeno esporádico. [...] A violência 
deixa sinais indiscretos ou evidentes, oferece o perigo de reação da, é 
escandalosa e alarmante. (HUNGRIA,2002,p.148) 
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Nas atualidades não há mais emprego de violência para fim de ataque ao patrimônio 

pessoal, de acordo com Noronha (1999), o estelionatário atual age de maneira sorrateira, mas 

também, ao mesmo tempo, muito resguardada sem que haja alarde, com indícios de 

consentimento da própria vítima. Para atingir o patrimônio pessoal de alguém não é mais vital 

o emprego de brutalidade, de forma que a violência se retira de campo por um ato mais 

“malandro”. Segundo Bitencourt (2011), o estelionato é uma prática que emergiu por volta do 

século II d.C. sendo um tipo penal genérico e subsidiário. Somente no século seguinte foi 

considerado e tratado como assunto de maior gravidade. No dia 16 de dezembro de 1830 foi 

decretado o Código Criminal do Império em seu Art. 264:  

Art. 264. Julgar-se-ha crime de estellionato: 
1º A alheação de bens alheios como proprios, ou a troca das cousas, que se 
deverem entregar por outras diversas. 
2º A alheação, locação, aforamento, ou arretamento da cousa propria já 
alheiada, locada, aforada, ou arretada á outrem; ou a alheiação da cousa 
propria especialmente hypothecada á terceiro. 
3º A hypotheca especial da mesma cousa á diversas pessoas, não chegando o 
seu valor para pagamento de todos os credores hypothecarios. 
4º Em geral todo, e qualquer artificio fraudulento, pelo qual se obtenha de 
outrem toda a sua fortuna, ou parte della, ou quasquer titulos. 
Penas - de prisão com trabalho por seis mezes a seis annos e de multa de 
cinco a vinte por cento do valor das cousas, sobre que versar o estellionato. 
(BRASIL,1830) 

O estelionato é previsto hoje pelo ordenamento jurídico brasileiro, tipificado no 

Código Penal em vigência no Artigo 171 de 1940. Além de outros agravantes que aumentam 

a pena, com previsão neste artigo, há um critério rigoroso quanto ao crime de estelionato 

acometido contra pessoas que de certa forma estejam perdendo sua plena capacidade, como 

idosos.   

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, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. 
(...) 
Estelionato contra idoso 
§ 4º Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. 
(BRASIL,1940). 

A autora Debora Nigri (1992) concorda que o vigente Condigo Penal brasileiro não 

está preparado para crimes informáticos, ainda que na época quem dirá nos tempos atuais que 

o avanço se encontra bem à frente das perspectivas do passado. 

Pelo sentido contrário vem Gagliardi (1999) disputando o pensamento de que o 

computador é apenas um meio para que o homem possa efetuar o delito, sendo a máquina 

apenas longa manus, que nada mais é do que uma receptora de comandos.  
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Mais além o autor apresenta os elementos eletrônicos como preposto da vítima, 

ludibriado pelo criminoso que se passa por vitima ao usar seu password. 

 

 

4 ESTELIONATO E FRAUDES PRATICADAS NO E-COMMERCE 

 

A nova era digital oferece inúmeros benefícios e está cada vez mais acessível e 

necessária ao nosso dia a dia, uma vez que todos ao nosso redor estão aderindo à está 

ferramenta de facilidades.  

Esta tecnologia tende a principalmente nos desencarregar de dificuldades diárias 

como esforço físico de se locomover até a loja em busca do item desejado, lotações e trânsito 

durante o deslocamento até a loja, todos esses fatores de conforto atribui um enfoque maior ao 

e-commerce.  

Não é incomum cotar um determinado produto na internet e reparar que o valor 

ofertado nas lojas físicas está acima aos das lojas virtuais, ainda que seja ofertado pela mesma 

rede de comércio, há fatores reais que influenciam nesta questão.   

O e-commerce é uma referência de comodidades desde a aparição do avanço da 

internet. O surgimento do Marco Civil representado pela Lei n° 12.965/2014 qual regula o uso 

da Internet dentro do Brasil, veio em prol do empresário que busca expandir suas raízes no 

solo do empreendedorismo, ao passo em que ingressam na logística digital. No entanto essa 

ferramenta não se limita só ao horizonte empresário, partindo também para o ponto de vista 

do consumidor e entre outros.  

O empresário passou, a partir de então, a buscar se apropriar ferramenta com intuito 

de progredir as relações contratuais que prospera seu negócio, captando seu cliente seja em 

casa sentado no sofá ou no trabalho entediado. Fazendo-se assim, o ato de mercantilizar por 

intermédio de uma conexão simplificada e universalmente accessível a qualquer um nas 

atualidades. Que seja por uma cotação ou uma real necessidade, um anúncio na internet tem 

por intuito cativar o navegante por intermédio de suas vantagens. Araújo (2017) conceitua 

essas vantagens da seguinte forma:  

a) Custo reduzido para investir no negócio;  

b) Preços inferiores aos da loja física, haja vista que o custeio com infraestrutura é 

diferente, e os adversários instigam uma delimitação de valores abaixo, para vender mais;  

c) Comodidade de locomoção ao realizar a procura de um produto e podendo 

adequar está tarefa conforme a agenda do consumidor;  
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d) Facilitação ao pagar e maior segurança pelo servidor nomeado gateways de 

pagamento, custeado por uma operadora financeira.  

Em linhas gerais, o comércio online requer uma logística prática e funcional para 

facilitar o autoatendimento do consumidor. Muito diferente ao das lojas físicas e esta 

diferença significativa se dá pelo motivo do e-commerce não custear os mesmos fatores de 

gestão que uma loja física tem de arcar com uma maior quantidade de funcionários que se 

subdividem entre funções de vender, administrar e entregar, por exemplo.   

Outros fatores que diferenciam o comércio online das lojas físicas são os maiores 

débitos trabalhistas, aluguéis mais altos, entre outros, pois uma loja física requer um amplo 

espaço para mostruário e estoque. Isto gera um imposto maior e, uma vez que a loja física 

corre mais risco de roubo e furto, há a necessidade de uma segurança mais ampla também. 

Isso torna os preços menores e uma opção de compra mais vantajosa para quem procura 

comprar pela internet.  

Em vista do cenário prático de compra online, imensuráveis são as formas de feição 

delituosas através do ambiente eletrônico, ainda o e-commerce ganha relativa importância por 

sua credibilidade de acesso a informações cadastrais dos clientes e cartões de créditos.  

Estas informações podem facilmente ser violadas por um vírus infiltrado na conta de 

e-mail ou até uma conexão em rede de Wi-Fi desconhecida, possibilitando acesso à senhas 

salvas na máquina, que podem ou não direcionar a um ambiente de compras online. Este 

empasse vem acarretando cada vez mais transtornos deste cunho aos usuários.  

A fraude e o estelionato agem de forma equivalente a esses crimes, contudo há uma 

discriminação entre os dois. Greco (2009) acredita que as duas coisas não se fundem, em 

análise ao elemento comum de defraudar, na fraude, o criminoso age para reduzir a vigência 

da vítima aos poucos sob o bem pretendido. Por sua vez, o estelionato é o intermédio utilizado 

para que o criminoso convença a vítima a consentir com o ato, tendo a falsa ideia do que 

realmente está acontecendo.     

“A) negocia a compra de alguma mercadoria cara com alguma vítima que a 
esteja oferecendo, e solicita o número da conta para fazer o pagamento 
adiantado; 
B) oferece uma mercadoria inexistente para venda, outras vítimas respondem 
e ele pede para fazer o pagamento na conta que a primeira vítima forneceu; 
C) assim que for feito o pagamento solicita a entrega da mercadoria por parte 
da primeira vítima (normalmente com entrega no metrô ou em algum outro 
lugar público, sem fornecer endereço); 
D) quando as vítimas das vendas inexistentes denunciarem, a primeira vítima 
fica com o problema e pode acabar tendo que devolver o dinheiro e, 
portanto, perdendo sua mercadoria.” (PARODI,2013, p. 184-185).   
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Com o surgimento do comercio online o patrimônio do homem é o bem mais 

atingido desde então.  

Pois internet atribuiu um aspecto de encorajamento a quem não possui bravura de 

adentrar em uma loja e assaltar o vendedor ou abordar uma pessoa na rua e tomar para si 

alguns trocados mediante a enganação. Hoje o crime de estelionato tem um modo agravante 

muito severo sob a margem digital, na medida em que o fraudador ou estelionatário define o 

quanto quer tirar de alguém e de quantas pessoas irá tirar simultaneamente apenas com um 

click e em extremo anonimato. Seja camuflando o IP da máquina ou se utilizando de wi-fi de 

outrem ou rede aberta, bem como usando computadores alheios.   

Não se trata mais de trocados ou quanto a pessoa tem dentro do bolso no momento 

da abordagem, mas sim de quanto a pessoa traz em conta bancária, quanto de crédito existe 

disponível no comercio. 

No Brasil temos órgãos disponíveis especialista nesse tipo de crime no Paraná há somente um 

localizado em Curitiba - NUCIBER - Núcleo de Combate aos Cibercrimes. Esse órgão é 

especialista em investigar situações que envolve vários crimes cometidos por intermédio da 

internet, assim como os crimes relacionados ao estelionato que possui grande foco e crimes 

sexuais contra crianças e adolescentes também. 

 

 

5 FORMAS DE PAGAMENTO MAIS PASSÍVEIS DE FRAUDE NO E-COMMERCE 

 

Assim como o consumidor está sujeito à fraude no comércio online, o fornecedor 

também tem uma margem de fragilidade em seu negócio, o que pode comprometer os lucros. 

A autora Turchi (2018) faz menção a alguns cuidados que devem ser reforçados pelos lojistas 

e ainda faz uma classificação da margem de risco de pagamento com cartão de crédito, 

cheque, transferência eletrônica entre contas e boleto bancário. 

 O cartão de crédito pode ser utilizado como meio para uma prática chamada de 

chargeback. Está modalidade é adotada quando o titular do cartão de crédito, após realizar 

uma compra não a identifica como sua, alegando clonagem do cartão e consequentemente o 

cancelamento da compra. Está alegação é difícil de constatação por não haver meios de provar 

se houve ou não a má-fé, sendo o dano quase sempre direcionado ao fornecedor.   

Uma modalidade de compra que verifica mais vantagens para quem busca preço 

baixo é o leilão, que se trata de um procedimento mais ágil para se obter melhores 

arrematações ao vendedor, sendo o cheque a melhor opção para garantir o lance, uma vez que 
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o valor fixo do bem antecede todos os lances. Essa averiguação tardia pode facilmente deixar 

passar cheque roubado/furtado ou sem fundos. Recomenda-se, ainda, esperar que se efetive a 

compensação do título antes de fazer a tradição do objeto.   

Outra forma de consolidar a fraude é através do fishing, o qual ocorre por intermédio 

de transferência eletrônica entre contas bancárias manuseadas por um hacker. Esse invasor se 

passa por uma agência de banco, exigindo, para fins de segurança, dados da conta bancária da 

vítima, assim obtendo vantagem ao comprar mercadorias.  

Nesse caso, os atuantes do crime podem até adquirir esse acesso restrito enviando 

spam para caixa de e-mails do titular da conta, assim, invadindo a máquina onde pode adquirir 

dados bancários, senhas no computador ou dados pessoais.  

Além desses métodos supramencionados, encontra-se a fraude por boleto bancário. 

Nela o fraudador efetua de fato o pagamento do boleto só que em valor inferior ao da fatura 

total. O ideal é que para não cair em fraudes dessa categoria haja verificação individual de 

pedidos e pagamentos. 

 

5.1 SITES DE VENDAS FANTASMAS E SITES CLONADOS 

 

Há lojas no e-commerce que têm uma aparência profissional e passam certa 

credibilidade artificial para os navegantes da internet, mas, na verdade, podem ser uma 

quadrilha que age de forma profissional e organizada. O método de atração é pegar um 

produto de alta qualidade que geralmente tem um custo elevado no mercado e ofertá-lo com 

valor bem inferior.  

Muitas vezes, os golpistas simplesmente anunciam uma mercadoria 
aproveitando dados fictícios ou roubados, empresas laranjas ou fantasmas ou 
o bom nome de empresas verdadeiras. (PARODI, 2013, p.185) 

O autor ainda discorre sobre a prática do crime de estelionato. Segundo ele, quando 

há medidas fraudulentas no e-commerce é realizado uma aquisição em determinado site, em 

que o vendedor, no caso criminoso, efetiva a compra no sistema, mas o objeto da compra 

sequer encontra-se na pose dele para realizar a tradição. Esta conduta exemplificativa há de se 

consumar quando e no local da consecução da vantagem indevida. 

No momento atual há uma grande demanda de sites clonados que ainda se encontram 

em circulação na rede. Os agentes fraudadores se valem de websites populares entre os 

consumidores, assim como Americanas, Pontofrio, Casas Bahia, entre outros.  
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Os websites de compras têm uma característica e design muito própria, sendo o único 

ponto de distinção o endereço de “URL”, popularmente dito como “link”. Na maioria das 

vezes o próprio fraudador efetua o pagamento, a fim de que redes sociais de bastante impacto 

os impulsionem em nível de publicidade, para que haja uma maior captura de vítimas.  

Em épocas de grande movimentação do comércio, como quando os lojistas 

promovem o evento oficial de compras natalícias, nominado Black Friday, um consumidor 

comum, que tem convicção de que os estoques reduzem significativamente a cada minuto que 

passa, dificilmente analisa cada traço de fraude. Haja vista que o homem comum, advindo 

antes da geração de tecnologia, não tem aptidão analítica para identificar um anúncio 

revestido de fraude, momento este em que o consumidor está ainda mais vulnerável e 

desamparado legalmente. 

Conforme Lima (2005) o consumo em lojas virtuais é de 1% do lucro da empresa no 

e-commerce, pelo receio de golpistas conectados a rede, ao passo que nos Estados Unidos 

esse consumo é alto pela segurança no ambiente digital e as garantias jurídicas que asseguram 

o consumidor. O Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) é uma legislação sobre os crimes 

virtuais criado em 1986.  

No Brasil é utilizado em alguns casos analogia pelo juiz, porém nem sempre há de 

ser eficaz. A proteção nosso consumidor reflete significativamente sobre nossa economia, ao 

passo que o receio de confiar nos empreendedores regionais e se submeter a nossa legislação, 

muitas vezes leva o consumidor a optar por correr o risco de ser taxado pela Receita Federal 

efetuando compras de alto valor no e-commerce exterior.  

 

 

6 RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ANUNCIANTE OU REDE SOCIAL 

 

Na atualidade é muito comum navegar nas redes sociais e se deparar com algum 

anúncio estranhamente vantajoso. Ainda mais que hoje o maior veículo de publicidade é a 

internet, entre outras ramificações, o que mais move economicamente o comércio são as redes 

sociais com os patrocínios e publicidades. 

Martins (2008) define que o valor comercial de um site depende da quantidade de 

acessos por usuários, quanto mais popular é um site mais valorizado será o espaço publicitário 

atribuído ao titular do site. O autor defende ainda a importância da fiscalização por parte dos 

sites pelo conteúdo inserido pelos usuários.  
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Com base no Art. 12 a 14 da Diretiva CEE n o. 31/2000 pode se entender que, por 

haver comandos de controle, devem-se conter responsabilidades. Ou seja, quando um 

provedor intermedia comunicação através de usuários ou anunciantes em seu site, ele detém 

poder de classificar ou editar os conteúdos.  

Parcela das doutrinas tende a alcançar parte da responsabilidade às empresas de 

publicidade, aduzindo que os anúncios podem até ser ministrados pela empresa que tem 

pretensão de anunciar, mas que independentemente disso é uma obrigação imposta à empresa 

publicitária os administrá-los. Sendo ela intermediadora do ato ilícito, por omitir-se de 

averiguar o conteúdo do anúncio e sua veracidade.  

Dentre outros doutrinadores defensores dessa corrente, encontram-se Nelson Nery 

Júnior, Jorge Paulo Scartezzini Guimarães, José Antonio de Almemida e Rizzatto Nunes, 

conforme Grinover; Benjamin (2007).  Este ainda declara que a responsabilidade civil, no que 

tange aos desvios de publicidade, direciona-se ao anunciante ou quem lhe aproveita de forma 

objetiva. Entretanto, afirmam que não se exime de responsabilidade a agência publicitária, 

considerando a configuração solidária adotada pelo CDC.  

Explicam ainda sobre a tese da responsabilidade solidária limitada, pois mesmo que 

o anunciante responda objetivamente a agência e o veículo se verificam como corresponsáveis 

quando agem dolosamente ou culposamente, ainda que na esfera civil.  

Agência, como produtora do anúncio, responde solidariamente com o 
anunciante, independentemente do tipo de contrato que com ele tenha 
estabelecido, da mesma maneira como na publicidade enganosa. 
(NUNES,2009, p. 472) 

Em contrapartida existem doutrinas que reprovam essa linha de raciocínio com 

relação à responsabilidade da agência publicitária, diante de eventual anúncio abusivo ou 

fraudulento, alegando que a agência publicitária está à mando do anunciante.  

Segundo Ulhoa (2011), a publicidade ilícita de três formas:  a simulada, a enganosa e 

a abusiva. As duas últimas são as que acarretam responsabilidade civil, penal e administrativa, 

sendo o fornecedor responsável por indenizar moralmente e materialmente o consumidor.  
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7 TABELAS, QUADROS, FIGURAS E QUADROS   

 

Foto 1 - Reclame Aqui alerta sites falsos que aplicam golpes em consumidores 

pela Black Friday (Foto/Reprodução). 

 

Fonte: https://veja.abril.com.br/economia/golpistas-criam-sites-falsos-da-casas-bahia-e-americanas/. 
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Foto 2 - Reclame Aqui alerta sites falsos que aplicam golpes em consumidores pela Black Friday. 

 

Fonte:https://veja.abril.com.br/economia/golpistas-criam-sites-falsos-da-casas-bahia-e-americanas/. 

 

 

8 CONCLUSÃO 

 

Diante do que foi discutido, compreende-se que a internet tenha se encarregado de 

fazer melhorias às relações contratuais, disponibilizando conforto, ofertando variedades e 

maior campo de pesquisas para aqueles que procuram cotar antes de efetuar a compra.  

A tipificação do Código Penal normatiza alguns aspectos da relação de fraude 

empregada por meio online, mas a legislação se encontra diante de lacunas do Direito. Faz-se, 
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assim, imprescindível uma normatização focada nas relações contratuais do e-commerce, a 

qual não trate as relações como uma simples falta grave contratual, mas sim uma tentativa de 

estelionato ao consumidor ou navegante.    

É fato que a sociedade passa um incessante desenvolvimento ao longo da história. O 

tema relacionado ao estelionato e fraude na era digital verifica-se apenas a uma porcentagem 

de toda a criminalidade acometida na rede mundial de computadores.  

Este problema em questão aparece constantemente nas atualidades, em meio a tanta 

escassez de informação que reina sob a impulsividade de consumo, ocasionando em centenas 

de vítimas da criminalidade.    

Ainda que o mundo digital e a sociedade avancem de forma constante, a legislação 

não pode se deixar ser superada, considerando a existência do princípio da legalidade criminal 

que rege as lacunas da lei, ou seja, não haverá crime sem lei anterior ao fato que faça 

definição, nem pena que faça cominação legal.  

Este princípio é previsto no Artigo 1º do Código Penal, assim como da Constituição 

Federal em seu Art. 5º, inciso XXXIX, e gera uma ponderação relevante a respeito de a 

legislação carecer de normas que se apliquem aos crimes decorrentes das evoluções 

tecnológicas. 

A proteção digital é uma questão debatida pela própria ONU sobre a proteção 

sistêmica internacional a fim de combater não só esse tipo de delito, assim com os outros 

crimes efetuados pela internet.  

O estelionato digital e as fraudes são condutas muito importantes a serem reajustadas 

neste momento pelo nosso país e considerada pelo nosso judiciário, pois precisamos de 

parâmetros de fiscalização e punibilidade que intimide o criminoso o fazendo recuar.  

Uma vez que isso tem um reflexo muito importante na economia e no incentivo de 

empreendedores, essa normatização fará com que os lojistas e consumidores se sintam 

amparados pela legislação brasileira, consequentemente se sintam confortais ao efetuar uma 

aquisição pelo comercio eletrônico.  

Ao passo que isso colabore para que a economia dentro do país tenha maior 

destaque, não tendo mais o consumidor que recorrer ao mercado digital do exterior, valorando 

mais o empreendedor regional e nossa economia, oportunizando negócios e abrindo margem 

para criação e desenvolvimento mercantil. 
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