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RESUMO 

 

O trabalho aqui exposto tem por intento apresentar às leis que tratam os 

crimes cybernéticos, a Lei No 12.737/2012 mais conhecida como Lei Carolina 

Dieckmann e também a Lei No 12.965/14, a lei do Marco Civil na Internet. Por 

consequência e de extrema importância foi tratado aqui, conjuntamente, o nosso 

glorioso Código Penal, que apesar de ser antigo ainda nos dá caminhos neste tema. 

Além do mais, alerta-se sobre a dificuldade na fiscalização nos meios virtuais, no 

que pesa a falta de pessoas capacitadas para tal. Outrossim, a gravidade que trás 

para a economia global os prejuízos imensos por culpa desta atividade ilícita, tanto 

quanto os prejuízos particulares que cada vítima traz para a vida real e a indignação 

de ver penas brandas e criminosos agindo de forma reiterada. 

Palavras chave: crimes virtuais, crimes cybernéticos, cybercrimes, e-crimes, 

fiscalização, legislação. 
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INTRODUÇÃO 

 

E notável que os crimes virtuais que acontecem em todo momento no Brasil 

e no mundo todo, afetam de uma forma monstruosa toda a sociedade de uma forma 

social e econômica. Sabendo disso, pode-se falar que alcança e esfera real, pois as 

consequências são materiais, físicas e psíquicas. 

O legislativo está um pouco atrasado diante deste tipo de crime, as leis que 

o tratam não são tão eficazes quanto parecem, tanto é que, usa-se muito mais o 

código penal fazendo valer o princípio da analogia, aplicando, por exemplo, o crime 

de furto em casos que ocorrem a invasão de dispositivos para se apropriarem de 

dados importantes de empresas ou pessoas. 

As consequências destas ações acima mencionadas em relação às vítimas 

geram danos psíquicos e sociais incalculáveis e irreversíveis, como por exemplo, e o 

mais grave de todos, o suicídio. Nesta linha de pensamento, fica no ar a seguinte 

pergunta: Como o legislador deve tratar um crime virtual que leva ao suicídio? A 

punição do autor de tal fato? São questões que em certos momentos apenas são 

levantadas quando acontecem estes delitos com pessoas próximas a nós. 

Não menos importante, pessoas jurídicas e entidades governamentais 

também são alvo destes crimes, por decorrência contaminam todo o ciclo econômico 

e social. Com base em pesquisas, se notará neste trabalho, o tamanho do prejuízo 

que todo ano nós pagamos por efeito de grande influência dos crimes virtuais. 

O prestigio e influência no decorrer deste trabalho dar-se-á em preocupação 

e a conscientização da sociedade do mal que se desenvolve em grande proporção 

no âmbito dos crimes cybernéticos, dando notoriedade a dados assustadores com 

base em valores econômicos e pesquisas. 

Existem diversas controvérsias, que aqui serão tratadas sobre as punições 

dos autores, tendo como sustentação jurisprudências e as previsões legais como a 

lei do Marco Civil na Internet e a lei 12.737/2012, mais conhecida como Lei Carolina 

Dieckman.  

Apesar da internet e os meios sociais ajudarem na economia de tempo e 

dinheiro, por trás dessa rede de dados com inúmeros usuários existem bandidos 

que, pelo o contrário, se apropriam de nosso dinheiro e nossos bens de diversas 

formas e também de certa nos fazem que percamos nosso tempo.                                          
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Por consequência, os crimes virtuais em grande parte dos casos trazem mais 

prejuízos do que os crimes presenciais ou danos semelhantes. É de grande revolta 

saber que um cybercrime levou uma pessoa ao ponto de tirar a própria vida, vida 

essa que também se vai com os altos casos de homicídio no Brasil. 

Na questão dos grandes assaltos que geram enormes prejuízos, vale 

comparar com a invasão a computadores de grandes empresas privadas, ou seja, o 

prejuízo atinge a vida real, desta forma, é de grande importância tratar estes crimes 

na mesma altura do estrago que causa a sociedade. 

Em vista disso e da grande proporção que esta modalidade de crime vem 

crescendo, é de suma importância para a sociedade esclarecer a gravidade da qual 

estamos vulneráveis e cobrando das autoridades competentes posições que 

estabeleçam punições severas e proteção aos usuários. 
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CAP. I ABORDAGEM SOBRE OS CRIMES CYBERNÉTICOS NUMA 

PERSPECTIVA DE FISCALIZAÇÃO, REPERCUSSÕES E LEGISLAÇÃO 

DISPONÍVEL. 

 

Será abordada, neste capítulo, a questão que envolve os crimes 

cybernéticos, a fiscalização, repercussões e as legislações disponíveis para que de 

modo geral proteja o cidadão de bem e puna de forma eficaz os autores de tais 

crimes, visando também como ocorrem os procedimentos de investigação desse tipo 

de crime que a cada dia mais cresce em nossa sociedade globalizada. 

1.1 CONCEITOS E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

Muito fala-se em mídias sociais e na própria sociedade em crimes 

cybernéticos, mas praticamente nenhuma informação contida nesses meios nos traz 

com clareza, dados concretos e de fontes confiáveis o que define estes tais crimes, 

segue abaixo definição deste; 

Os crimes virtuais ou crimes cybernéticos, são os crimes cometidos 

por via rede mundial de internet com o uso de computador, por 
aparelho celular ou qualquer outro meio que esteja conectado 
internet.                                                                                                                                                                                         
A rede mundial de internet criada no ano 1969 e que já era vista por 
Joseph Carl Robnet Licklider, entretanto a internet só veio ser 
inserida e apresentada no Brasil em 1990 interligando o mundo 
através do recebimento e envio criptografados por meio  dossatélites.                                                                           
Historicamente quem tinha acesso a esses meios era apenas quem 
tinha um capital, os burgueses, situação bem diferente hoje em dia 
onde por todo lado tem alguém com um microcomputador na mão, os 
tão utilizados smartphones.                                                                                         
E a maioria da população possui internet em suas residências 
facilitando assim suas vidas e por consequência sendo alvo fácil dos 
bandidos (SOUSA, 2018, s/p). 

  Os crimes cybernéticos é um fato comum nas sociedades globalizadas 

devido à facilitação que os meios virtuais nos oferecem. É a vulnerabilidade que se 

encontra as pessoas quando praticamente dispõe suas vidas virtuais, onde se 

encontram dados pessoais e informações de cunho íntimo. No Brasil, esse problema 

vem crescendo de forma exagerada devido à falta de informação da maioria das 

pessoas e também a falha nas investigações, onde o autor praticamente fica livre 

para agir. 
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Por consequência dessa facilidade em acesso a rede de computadores por 

pessoas mal intencionadas, legislação fraca e falta de uma estrutura dedicada às 

investigações, segundo um relatório feito pela Mcaffe, em 2018 o Brasil passou a ser 

o segundo país com o maior número de crimes cybernéticos afetando cerca de mais 

de 62 milhões de pessoas e causando um prejuízo de US$ 32,4 (vinte e dois) 

bilhões de dólares por ano. O Brasil neste momento é também uma grande vítima, o 

grande aumento destes crimes se deu por conta também da tamanha demanda de 

smartphones que circulam nas mãos dos brasileiros. 

Segundo a empresa de segurança virtual MCaffe, 54% dos crimes 
virtuais que ocorrem no Brasil, tem como origem o próprio país. As 
perdas das empresas brasileiras com crimes virtuais são de 10 
bilhões de dólares (32,4 bilhões de reais) por ano. A estimativa 
consta de relatório da empresa de segurança digital McAfee, 
divulgado nesta quarta-feira. O estudo também aponta também que o 
país é a segunda maior fonte de ataques virtuais no mundo – o que 
torna o uma “potência” do cibercrime, ao lado de Rússia, Coreia do 
Norte, Índia e Vietnã. No mundo, as perdas totais por ano são 
estimadas em 608 bilhões de dólares anuais (1,978 trilhões de 
dólares). O montante reúne prejuízos decorrentes de problemas 
como roubos de valores, de propriedade intelectual ou informações 
confidenciais, manipulação financeira e danos à reputação de 
marcas (MCAFFE, 2018, s/p). 

 

Hoje a procura por esta modalidade de crime é muito grande, na darkweb 

(área oculta na internet para modalidades ilícitas) a procura por softwares maliciosos 

é muito grande, ou seja, tem muitas pessoas que investem nos cibercrimes. Neste 

local de comércio ilegal de aplicativos ou softwares, existe também a possibilidade 

de adquirir vídeo-aulas que ensinam passo a passo como fazer os ataques. É um 

tipo de crime que gera bilhões de prejuízos e altos ganhos para os criminosos, se 

fosse calculado como economia de um país seria o 22º maior PIB do mundo. 

(PROPHETA, 2018, s/p) 

Grande parte destes milhões de pessoas afetadas e bilhões em prejuízos, 

não tem noção do que venha a serem estes tipos de crimes e desta forma 

desconhecendo o problema fica difícil saber como e onde se proteger, sabendo 

disso, cabe também os usuários se informarem. Existem diversas teorias querendo 

dizer a praticamente a mesma coisa, seja crime cybernético, crime virtual, crime 

informático, crimes digitais. Rita de Cássia Lopes Silvia diz que a nomenclatura mais 

correta é a de crime informático, é uma expressão que faz referência não apenas ao 

computador ou objeto eletrônico, mas sim a toda tecnologia como um todo, dando 
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assim um sentido mais amplo. Dessa forma, aumenta o grau de abrangência para 

outras condutas que tem nexo com a informação. Tal denominação envolve o 

sistema informático, de fundamental importância na indefinição da conduta realizada 

(SILVIA, 2003, s/p). 

Em relação ao problema, “a origem dos crimes cybernéticos” no Brasil deu-

se com a conjugação do aumento da facilidade que os meios virtuais oferecem as 

pessoas com a facilidade também de bandidos poderem de alguma forma invadir 

informações em qualquer computador vulnerável, tendo em vista que grande parte 

das pessoas é leiga em segurança nos meios virtuais. 

Percebe-se, com isso, que o fato de vivermos em uma sociedade que faz 

praticamente tudo sem sair de casa graças à internet, tem facilitado o alto índice 

desse tipo de crime no Brasil. É um problema que atinge todos os tipos de pessoas, 

empresas, bancos e às vezes até o governo. No entanto, não pode se considerar 

que apenas uma parte é culpada, já é um problema social e devemos agir de uma 

forma que dê segurança para o bem comum. 

Vendo isso, destacamos os danos sofridos pela as vitimas que, em certos 

casos leva até o suicídio ou afastamento social. Esse comportamento ocorre devido 

aos danos morais e psicológicos referente a condição existente naquele momento. 

Um exemplo atual e rotineiro que posso citar aqui é quando ocorrem imagens 

intimas vazada pelas as redes sociais, fica uma vergonha de sua condição, que 

acaba propiciando uma insegurança e pode gerar um distanciamento da vida familiar 

e coletiva, empurrando a vitima para as fronteiras da exclusão social. (CASSANTI, 

2014, s/p) 

O fato de haver um número exorbitante de crimes cybernéticos tem levado 

especialistas e estudiosos a acreditarem que agora mais do que nunca é um 

momento importante para haver mais dedicação na resolução desse tipo de 

delinquência que cresce de forma avassaladora, pois a lei 12.737/2012 ou mais 

conhecida como lei Carolina Dieckman, não apresenta normas adequadas no que 

diz respeito aos crimes cybernéticos. 

É necessário que esta legislação seja capaz de dar proteção ao usuário das 

redes de computadores, respeitando sempre a sua inviolabilidade. Embora seja 

tratado exclusivamente como um problema de natureza jurídica, alguns defendem 

que esse problema vai além, tonando-se também um problema de saúde pública, 
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pois o sujeito que é vítima de tais crimes passam a sofrer de grave depressão 

decorrente dos danos morais e até materiais. 

1.2 FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

Segundo o art.154-a da LEI Nº 12.737, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012, 

define-se: 

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:                                                                        Pena - 
detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.                § 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.                § 2o 
Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta 
prejuízo  econômico.                                                         § 3o Se 
da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações 
eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações 
sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado 
do dispositivo invadido:            Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 
(dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.                                    
§ 4o Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se 
houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a 
qualquer título, dos dados ou informações obtidos.     § 5o Aumenta-
se a pena de um terço à metade se o crime for praticado
 contra:                                                                           I - 
Presidente da República, governadores e prefeitos;                    II - 
Presidente do Supremo Tribunal Federal;                             III - 
Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 
Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito 
Federal ou de Câmara Municipal; ou                              IV - dirigente 
máximo da administração direta e indireta federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
2018, s/p) 

Com a leitura desta lei, nota-se que as penas de tais artigos são um pouco 

descartáveis, pois da mesma forma que um bandido pode invadir sua casa para 

furtar ele poderá também invadir seu computador e dali subtrair o que quiser. O 

crime cybernético é muito mais além do que cita este artigo, hoje com o grande 

aumento de usuários das redes sociais como, facebook, instagram, whatsapp, twitter 

e youtube que estão entre as mais utilizadas é cada vez maior o número de injúrias, 

difamações e calúnias que também se encaixam perfeitamente num crime virtual. 
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Como são visíveis as falhas existentes em nossa legislação neste sentindo, 

muito tem se falado a respeito da necessidade de criação de mais legislações 

específicas para tratar sobre este problema. Devido a isso, há na Câmara dos 

Deputados, desde 2016, um projeto de lei (PLS 5200/2016) que visa alterar o artigo 

154-a da lei Carolina Dieckman para que ela possa abranger mais a questão dos 

crimes cybernéticos. O texto traz a seguinte redação: 

Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar a 
prática de crimes cibernéticos e seus efeitos deletérios perante a 
economia e a sociedade neste país, tendo em vista (i) que a Polícia 
Federal realizou em 2014 a operação batizada de IB2K para 
desarticular uma quadrilha suspeita de desviar pela Internet mais de 
R$ 2 milhões de correntistas de vários bancos, quadrilha esta que 
usava parte do dinheiro desviado para comprar armas e drogas; (ii) o 
último relatório da Central Nacional de Denúncias de Crimes 
Cibernéticos que aponta um crescimento, entre 2013 e 2014, de 
192,93% nas denúncias envolvendo páginas na Internet suspeitas de 
tráfico de pessoas, e (iii) os gastos de US$ 15,3 bilhões com crimes 
cibernéticos no Brasil em 2010 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018, 
s/p). 

Inspirado na lei Lei nº 109/2009, de Portugal, legislação elogiada na 

Comissão por especialistas em crimes cibernéticos e no projeto do novo Código 

Penal brasileiro, ainda em trâmite no Senado Federal. Que dispõe o seguinte: 

Acesso indevido a sistema informatizado 

 
Art. 154-A. Acessar, indevidamente e por qualquer meio, sistema 
informatizado, ou nele permanecer contra a vontade expressa ou 
tácita de quem de direito: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
§ 1º Na mesma pena incorre quem, sem autorização ou 
indevidamente, produz, oferece, distribui, vende ou difunde 
dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a 
prática da conduta descrita no caput. 
§ 2º Se do acesso resultar: 
I - prejuízo econômico; 
II - obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, 
segredos comerciais ou industriais, arquivos, senhas, informações ou 
outros documentos ou dados privados; 
III - controle remoto não autorizado do dispositivo acessado: 
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa, se  conduta 
não constitui crime mais grave. 
§ 3º Se o crime é cometido contra: 
I - Presidente da República, governadores e prefeitos; 
II - Presidente do Supremo Tribunal Federal; 
III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal, de Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara Municipal; 
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IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal; 
V - a Administração Pública direta ou indireta, qualquer um dos 
Poderes da União, Estado, Distrito Federal ou Município, ou contra 
empresa concessionária ou permissionária de serviços públicos: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
§ 4º Aumenta-se a pena de um a dois terços se houver divulgação, 
comercialização ou transmissão a terceiro, qualquer título, dos 
dados, arquivos, senhas ou informações obtidas, ou se o acesso se 
dá mediante violação de mecanismo de segurança. 
§ 5º Para os fins deste artigo, considera-se: 
I - “sistema informatizado”: o computador ou qualquer dispositivo ou 
conjunto de dispositivos, interligados ou associados, em que um ou 
mais de um entre eles desenvolve o 
tratamento automatizado de dados informatizados através da 
execução de programas de computador, bem como a rede que 
suporta a comunicação entre eles e o conjunto de dados 
informatizados armazenados, tratados, recuperados ou transmitidos 
por aquele ou aqueles dispositivos; 
II - “dados informatizados”: qualquer representação de fatos, 
informações ou conceitos sob a forma suscetível de processamento 
em um sistema informatizado, incluindo programas de computador; 
III - “mecanismo de segurança”: qualquer mecanismo que tem como 
finalidade evitar o acesso de terceiro não legítimo a um sistema 
informatizado e garantir autenticidade do detentor legítimo de 
acesso.” (NR) 

 

 Enquanto não acontece esta alteração, é necessário elaborar diversos tipos 

de conscientizações específicos sobre o bom e seguro uso dos meios de interação 

via online, informações e cuidados para evitar ser vítima dos crimes cybernéticos. 

Abordando a LEI n° 12.965 de 23 de abril de 2.014, que fala sobre o MARCO CIVIL 

DA INTERNET, vem para fortalecer a lei Carolina Dieckman e dar mais segurança 

aos usuários, como dispõem no seu artigo 7o. Esta lei supracitada estabelece 

princípios, direitos e garantias para que seja feito o bom uso da internet no Brasil e 

diretrizes destinadas aos órgãos responsáveis atuando de forma conjunta com a 

união, estados e munícipios. Deste modo, visa dar segurança aos usuários que 

fazem compras via internet com o objetivo de dar segurança aos dados pessoais 

que ali são disponibilizados e em certos casos na violação de direito e imagem. 

1.3 OS CRIMES CYBERNÉTICOS EXAMINADO NAS ESFERAS LEGAL, SOCIAL E 

PSICOLÓGICA. 

No que diz respeito à esfera legal, observa-se que nossa legislação ainda 

não é abrangente de acordo com o alto crescimento destes tais crimes e quando os 

mesmos ocorrem não se tem uma eficácia no desenrolar do processo, segundo a lei 
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12.965 em seu artigo 7° e seus respectivos incisos deixa bem claro o dever do 

estado e seus órgãos responsáveis assegurar; 

Art. 7° O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e 
ao usuário são assegurados os seguintes direitos: 
I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela 
internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; 
III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas 
armazenadas, salvo por ordem judicial; 
IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito 
diretamente decorrente de sua utilização; 
V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet [...] 

 

O problema do cybercrime é que pode trazer diversos problemas em todos 

os âmbitos da nossa sociedade, prejuízos bilionários como vimos anteriormente, 

trazendo como vítima o próprio governo, empresas privadas e afetando ainda mais 

as pessoas físicas. Grande parte da população Brasileira ignora o crescimento em 

larga escala, os responsáveis por políticas públicas só vão abrindo os olhos aos 

poucos. Devemos encarar o problema de frente e de maneira eficaz ampliando uma 

discussão pública sobre o tema (MUGGAH, 2018, s/p). 

O Brasil precisa enfrentar as vulnerabilidades cybernéticas, pois há uma 

insegurança no momento em que você disponibiliza seus dados pessoais em um 

site supostamente seguro na hora de firmar um contrato online, fato este que 

estamos fazendo a todo o momento de forma automática sem nos preocupar em 

atentar naquilo que estamos assinando digitalmente.  

Os alvos preferenciais são as instituições financeiras, afetadas 
por problemas como sites falsos, cartões clonados e malwares 
(abreviação para software malicioso) direcionados. Os crimes 
virtuais são responsáveis por 95% das perdas financeiras 
dessas companhias, segundo a McAfee. A leitura é de que o 
Brasil é um alvo preferencial desse tipo de ataque por causa do 
volume de transações online. Em 2016, 57% das operações 
ocorreram nos meios mobile e internet banking, segundo dado 
da Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN, 2018, s/p). 
 

Gerando desta forma, prejuízos também ao meio socioeconômico, a partir 

do momento que sofremos uma lesão via internet cria-se um medo, medo este que 

nos faz indispor de certos atos como efetuar compras, por exemplo, deixar de pagar 

um boleto online para economizar o tempo que hoje em dia devido às múltiplas 

tarefas se encontra muito escasso. Grande parte das redes bancárias e de varejos 
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escondem suas perdas para o mundo do cybercrime, pois temem manchar as suas 

reputações e afastar clientes (MUGGAH, 2018, s/p). 

Nesta seara, notam-se grandes abalos psicológicos devido ao medo e 

prejuízos que os meios de interação online nos pode oferecer, confiamos boa parte 

dos nossos dados em geral nestes dispositivos eletrônicos que supostamente 

acreditamos que possuem uma segurança inabalável. Há diversos relatos em todo 

momento das quais as vitimas de cybercrimes tomam a atitude de cessar as próprias 

vidas pela a vergonha de ter sido violada a sua imagem ou ser ofendida de maneira 

cruel, caracterizando o conceito de cyberbullying; 

O Cyberbullying é o bullying praticado através dos meios eletrônicos: 
trata-se do uso da tecnologia da informação e comunicação (e-mails, 
celulares, SMS, fotos publicadas na Internet, sites difamatórios, 
publicação de mensagens ofensivas ou difamatórias em ambientes 
online, etc.) como recurso para a prática de comportamentos hostis e 
reiterados contra um grupo ou um indivíduo. O Cyberbullying pode 
ser evidenciado pelo uso de instrumentos da web, tais como redes 
sociais e comunicadores instantâneos, para depreciar, incitar a 
violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de gerar 

constrangimentos psicossociais à vítima (POLLI, 2018, s/p). 
 

Através da internet, os agressores conseguem se aproximar e atingir as 

vítimas tanto no ambiente escolar, como na sua própria casa. Os jovens que são 

ofendidos na internet sentem-se muito sozinhos e desnorteados, e muitas vezes 

chegam a pensar que não há saída. Há registros, inclusive, de casos onde 

adolescentes acabaram cometendo suicídio por se sentirem desesperados depois 

de sofrer bullying na internet (GUILLAIN, 2018, s/p). 

Vitimas estas que buscam atendimento psicológico para voltarem as suas 

rotinas normais, pois se cria uma barreira interna de forma monstruosa que afeta as 

mais diversas classes sociais e faixas etárias, dando uma atenção especial às 

crianças atuais e aos pré-adolescentes que vivem conectados 24 horas por dia sem 

controle dos pais responsáveis. Como já foi dito anteriormente, há se de criar de 

uma forma eficaz e urgente legislações que punam com mais seriedade os 

elementos, por consequência visando buscar a segurança da sociedade nos meios 

de interação online. 

O governo precisa garantir que a legislação nacional para evitar e 

combater cybercrimes acompanhe o ritmo dos avanços tecnológicos. Apesar da 

promessa do novo Marco Civil da Internet, as leis atuais são lamentavelmente 

inadequadas para combater as ameaças existentes (MUGGAH, 2018, s/p). 
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Não devemos negar que a internet veio para o mundo para facilitar a vida 

das pessoas em diversos âmbitos, economizando tempo, dinheiro e contribuindo 

para as interações sociais, porém, nesse meio virtual imenso quase que sem 

fronteira há também malefícios que atingem o mundo todo, tanto pessoas físicas 

quanto jurídicas, está ultima que sofre prejuízos bilionários e por consequência afeta 

a economia do país e do mundo, pois somando todo este prejuízo causado pelo os 

cybercrimes chega-se a um valor global de US$ 600 bilhões. No Brasil está faltando 

uma posição mais firme neste sentido, os legisladores precisam levar mais a sério 

esta modalidade de crime, investindo e criando órgãos específicos para fiscalizar e 

proteger de forma eficaz com a finalidade de impedir que que tais criminosos 

acompanhem os avanços tecnológicos. 
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CAPÍTULO 2 – DIFERENÇAS ENTRE CRIMES CYBERNÉTICOS E O QUE DIZ A 

NOSSA LEGISLAÇÃO 

 

Os crimes virtuais crescem de forma a fazer surgirem novas modalidades de 

crimes, além de potencializar alguns dos já existentes. Muitos desses crimes são 

cometidos através da internet ou com o uso do computador. Sendo assim, é criada 

uma nova esfera de atuação delituosa, os chamados crimes cybernéticos ou 

cibercrimes (KAZMIERCZAK, 2012, p. 8). 

É fato que, a informática proporciona uma ótima interação entre a 

humanidade e caso não seja utilizada de forma correta, acaba por 

ser um meio eficaz na prática de delitos. Dessa forma, é 

imprescindível e necessária à atuação do Estado amenizando esse 

tipo de conduta, criando tipos penais ainda não elencados na 

legislação e que envolvam o mundo virtual (KAZMIERCZAK, 2012, p. 

8) 

A importância deste trabalho em tempos atuais da moderna tecnologia e 

interação globalizada busca analisar os principais perigos que a internet abriga e 

como atua o direito para prevenir e punir eventuais autores de tais crimes. 

2.1 - OS EFEITOS DOS CRIMES CYBERNÉTICOS E SUA FUNDAMENTAÇÃO 

LEGAL. 

As condutas ilícitas praticadas por computadores podem ser divididas em 

crimes virtuais e ações prejudiciais atípicas. Estas criam transtorno para a vítima, 

mas não existe previsão legal, podendo, o causador, ser responsabilizado no âmbito 

civil somente, como, por exemplo, casos de acesso não autorizado a redes de 

computadores. (WENDT, 2012, p. 18/20). 

Os crimes virtuais podem ser subdivididos em abertos e exclusivamente 

cibernéticos. Os abertos são aqueles que são praticados da forma tradicional ou por 

meio de computadores, como por exemplo, casos de crime contra a honra.  

(WENDT, 2012, p. 18/20) 

Entretanto, os crimes virtuais somente podem ser praticados com o uso do 

computador ou de qualquer recurso que permita o acesso à internet, como por 

exemplo, os casos de clonagem de cartão por meio de sistema de informática. 

(WEND, 2012, p. 18/20). 
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Fato é que a internet tem sido utilizada para inúmeras finalidades, 
inclusive servindo para causar transtornos para outras pessoas. 
Nesse sentido, no Brasil, importante é o papel do Centro de Estudos, 
Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil 
(CERT.br), que está vinculado ao Comitê Gestor da Internet no 
Brasil, atendendo a qualquer rede brasileira conectada à internet. 
(IBIDEM, 2017, p. 12/14) 
 

Com base no conteúdo supracitado, observamos alguns dados fornecidos 
pelo o Centro de Estudos e Resposta e tratamento de Incidentes de Segurança no 
Brasil, que é vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. 

  
O total de notificações recebidas em 2017 foi de 833.775, número 
29% maior que o total de 2016. 
Segue uma breve análise de alguns fatos de interesse observados 
neste período, agrupados por categorias de incidentes: 
Ataques de Negação de Serviço 
No ano de 2017 recebemos 220.188 notificações sobre 
computadores que participaram de ataques de negação de serviço 
(DoS). Este número foi quase 4 vezes maior que o número de 
notificações recebidas em 2016; 
A maioria das notificações de ataques de DoS foi recebida em julho 
de 2017, referente a um ataque originado por equipamentos de IoT 
(Internet das Coisas) infectados e fazendo parte de botnets. 
Tentativas de Fraude 
As notificações de tentativas de fraude totalizaram 59.319 incidentes 
em 2017, correspondendo a uma queda de 42% em relação a 2016; 
Em 2017, as notificações de casos de páginas falsas de bancos e 
sites de comércio eletrônico (phishing clássico) caíram 46% em 

relação a 2016; 
As notificações sobre Cavalos de Troia, utilizados para furtar 
informações e credenciais, tiveram uma queda de 7% em relação ao 
ano de 2016; 
Em 2017, o número de notificações de casos de páginas falsas que 
não envolvem bancos e sites de comércio eletrônico teve um 
aumento de 6% em relação a 2016. Nesses casos estão incluídos os 
serviços de webmail e redes sociais, por exemplo (CERT.br, 2018, 

s/p). 
 

Com essas informações podemos observar que o número de crimes virtuais 
vem crescendo bastante e de forma desordenada, juntamente com esses fatos 
cresce por consequência a insegurança de pessoas e empresas que utilizam destes 
meios para trabalhar, estudar, fazer compras e interagir com o mundo virtual. 

 
Ataques a servidores Web 
No ano de 2017 houve um aumento de 10% nas notificações de 
ataques a servidores Web em relação a 2016, totalizando 60.766 

notificações; 
Os atacantes exploram vulnerabilidades em aplicações Web para 
comprometer sistemas e então realizar as mais diversas ações, tais 
como: hospedar páginas falsas de instituições financeiras; armazenar 
ferramentas utilizadas em ataques; e propagar spam e/ou scam; 
Continuamos a observar, durante o ano de 2017, notificações de 
ataques de força bruta contra sistemas de gerenciamento de 
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conteúdo (Content Management System - CMS), tais como 
WordPress e Joomla. Estes ataques foram, em sua maioria, 

tentativas de adivinhação das senhas das contas de administração 
deste sistema (CERT.br, 2018, s/p). 
 

Para entender mais estes dados e sua gravidade para todos os usuários 

sejam pessoas físicas ou jurídicas, segundo o IBGE 8 em cada 10 pessoas no Brasil 

foram vítimas de crimes virtuais, estes atos passam sem que os internautas deem a 

devida atenção e que para nossa tristeza parte destes não são abrangidos pelas leis 

existentes (AGÊNCIA JOVEM, 2012, s/p) 

Não menos importante e grave, a pedofilia vem crescendo de forma 

desordenada neste sentido, grande parte das vítimas dos crimes virtuais está entre 

jovens e adolescentes. Em 2016, uma pesquisa do UNICEF ouviu mais de 10 mil 

jovens de 18 anos em 25 países e constatou que 80% deles têm medo de sofrer 

abuso sexual online, e metade considera que os amigos possuem comportamento 

de risco enquanto utilizam a internet (AGÊNCIA JOVEM DE NOTÍCIAS, 2018, s/p). 

Tanto o abuso quanto a exploração sexual são duas formas distintas 
da mesma violência. Quando um adulto, em posição de poder, 
estabelece contato e interação sexual com uma criança ou um 
adolescente para alcançar sua própria estimulação sexual – havendo 
ou não contato físico –, o crime configura-se como abuso sexual de 
menor. Já a utilização sexual dos corpos de menores de 18 anos  
para obter lucro, como nas redes de prostituição e tráfico de 
pessoas, é chamada de exploração. 
Segundo Rodrigo Nejm, diretor de prevenção da Safernet – 
associação civil sem fins lucrativos que trabalha na garantia e 
promoção dos direitos humanos na internet –, existem diferentes 
formatos de abuso sexual online de crianças e adolescentes. Há 
situações em que o aliciamento de menores ocorre após o criminoso 
fingir, por meio de um perfil falso, ser outro jovem. 
No entanto, Rodrigo conta que muitas vezes o que acontece é os 
abusadores se passarem por produtores de comerciais, agentes de 
modelo ou assessores de artistas. Eles fazem os adolescentes 
acreditarem, por exemplo, que estão participando de testes de 
propaganda ou concursos para conhecerem seus ídolos (AGÊNCIA 
JOVEM DE NOTÍCIAS, 2018, s/p).  
 

As consequências para estas vítimas afetam drasticamente e são 

comparadas as que acontecem fora da internet, pois se cria uma relação de 

confiança com o adulto que é quebrada de uma forma abrupta, antes este adulto 

representava cuidado, proteção e amparo, referências importantes na formação de 

uma vida saudável, desta forma, a criança deixa de confiar nos adultos (NEJM, 

2018, s/p) 
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A vítima desenvolve complicações relacionadas ao conhecimento e 
desenvolvimento da própria sexualidade. “A dimensão da 
sexualidade passa a ser um problema na vida desse jovem, porque 
nem todos conseguem superar o episódio traumático e recuperar o 
fluxo de suas experimentações”, diz o diretor de prevenção da 
Safernet. Depois, na vida adulta, alguns têm dificuldades para 
estabelecer relacionamentos afetivos e sexuais. 
Os desdobramentos são variados, e é também possível que os 
jovens desenvolvam algum tipo de compulsão sexual, pois a relação 
com o próprio corpo foi desregulada pela violência de que foram 
vítimas. 
Outros transtornos associados a compulsões podem ser 
desenvolvidos, como o alcoolismo e a ludomania (vício em jogos). 
Ainda, a violência sexual pode acarretar o isolamento social e 
grandes problemas de autoestima para o adolescente, que deixa de 
ver valor em si mesmo (NEJM, 2018, s/p). 

 

Atualmente grande parte dos crimes virtuais acontece nas redes sociais, à 

difamação, injúria, calúnia e ameaça é propagado pela as redes sociais que causam 

danos graves as vítimas em particular, desde tentar invadir a senha do wifi do 

vizinho e uma grande ação no sistema de um banco, governo ou empresa 

caracteriza-se um crime virtual. 

Um recente relatório sobre Segurança Cibernética, concluído pela 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), identificou que as 

indústrias de pequeno e médio portes são as mais vulneráveis a ataques virtuais. 

Segundo o levantamento, 65,2% das ações de cibercriminosos são direcionadas a 

esse perfil de indústria (JORGE, 2018, s/p). 

 

2.2 - LEI CAROLINA DIECKMANN (LEI N°12.737 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.012) 

 

Esta lei ganhou repercussão com o fato da atriz global ter o seu computador 

invadido e ter seus dados pessoais e fotos intimas vazadas na internet. Com a 

alteração do Código Penal Brasileiro, este ganhou o acréscimo dos artigos 154-A e 

154-B, no Capítulo IV, que aborda a questão dos crimes contra a liberdade individual 

e a inviolabilidade dos segredos (ANSOCIAL, 2018, s/p). 

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:   
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Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
(PLANALTO, 2018, s/p) 
 
 Art. 154-B. Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede 
mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a 
administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da 
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas 

concessionárias de serviços públicos (PLANALTO, 2018, s/p). 
 

Apesar da intenção desta lei ser a das melhores, vários juristas, 

especialistas e profissionais da segurança da informação criticaram a mesma 

alegando que seus dispositivos são subjetivos e de muita abrangência gerando 

dupla interpretação (JURÍDICO CERTO, 2016, s/p). 

A Lei tenta fazer valer os princípios da convenção de Budapeste, que 
pune também quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde um 
dispositivo ou programa de computador que permite a prática de 
invasão, o que a torna uma lei que não consegue atingir seus 
objetivos, já que programas desse modelo estão disponibilizados na 
própria internet, muitas vezes não permitindo o seu controle. 
Enfim, a Lei Carolina Dieckmann mostrou-se totalmente casuística, 

sem trazer respaldo ao combate aos crimes cibernéticos (JURÍDICO 
CERTO, 2016, s/p). 
 

A lei apresentada veio com certa demora, a sociedade reclamou durante 

muito tempo as inviolabilidades no mundo virtual, várias pessoas foram vítimas 

antes mesmo da global que apelida o nome da lei. É evidente que a referida lei é ato 

midiático pensando apenas no calor do momento e uma autopromoção do autor 

(JÚNIOR, 2018, s/p) 

Outro jurista segue a mesma linha de raciocínio, o advogado criminalista 

Luiz Augusto Sartori de Castro, alega que a referida lei pode ser ineficaz para punir 

a invasão de computadores, de acordo com ele as regras tratam de muitas condutas 

atentatórias contra vários bens jurídicos que existiam no tipo penal, mas na prática 

pecam pela qualidade técnica de sua redação. 

No caso, tomando como exemplo o novo artigo 154-A do Código 
Penal (sobre crime de invasão de sistemas informáticos), vê-se que 
faltou suporte técnico-jurídico aos legisladores na redação dos 
dispositivos, acentua Sartori de Castro. Quando a discussão chegar 
ao Poder Judiciário, deixará de ser punida a grande parcela daqueles 
que acessam indevidamente sistemas de informática. Isso porque 
não o fazem à força, como exige o tipo penal ao se valer do verbo 

invadir, argumenta (CASTRO, 2013, s/p) 
Apesar de esta lei ter sido criada para inibir e punir os crimes virtuais e ter 

sido um importante avanço para a segurança digital, ela e tida como ineficaz por 

vários profissionais. É de grande importância para a sociedade, que os legisladores 
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intensifiquem as leis com punições mais severas e de forma também que previna 

este tipo de crime. 

2.3 LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014 (LEI DO MARCO CIVIL DA 

INTERNET) 

 

Esta lei veio para regulamentar à utilização da internet e estabelecer os 

princípios e garantias que tornam a rede livre no Brasil, assegura direito e deveres 

dos usuários e das empresas provedoras de acesso e serviços online. Mas existem 

polêmicas que envolvem a liberdade, privacidade e neutralidade das redes. 

Em resumo, podemos dizer que o Marco Civil é uma espécie de 
“Constituição da Internet”, visando à regulamentação, através de 
uma “carta de princípios”, dos direitos e deveres dos usuários da 
internet, dos portais e sites, das prestadoras de serviço e do Estado. 
Trata-se, portanto, de uma institucionalização burocrática sobre o 
que é certo e o que é errado no mundo virtual. Os pontos desse 
projeto que geraram maiores debates durante a sua tramitação se 
referem à liberdade, à privacidade e à neutralidade da rede. 

 (PENA, 2018, s/p) 

De acordo com Monteiro Neto (2008, p.93), existe atualmente um conjunto 

reduzido de normas que tipificam somente algumas condutas. São tipos 

extremamente específicos, não sendo esse um obstáculo à produção de normas 

mais gerais, a lei do Marco Civil veio para complementar à lei Carolina Dieckmann. 

A liberdade antes do marco civil da internet não tinha um ponto de vista legal 

na questão da permanência de certos assuntos e conteúdos postados, se algum 

conteúdo postado ofendesse alguém poderia ser excluído mediante uma solicitação 

judicial ou extrajudicial. (PENA, 2018, s/p) 

Hoje o marco civil veio para mediar às partes com relação ao suposto 

conteúdo aparentemente ofensivo, pois antigamente não tinha está análise. Para 

retirar algum conteúdo das redes somente com decisão judicial e regulamentação 

legal. 

Portanto, para que determinado texto, imagem ou vídeo sejam 
retirados do ar, com o Marco Civil, há agora a necessidade de existir 
uma decisão judicial sobre o caso, o que não necessariamente 
ocorria antes. As exceções seriam para sites em que há o estímulo, a 
prática ou a incitação explícita à violação dos direitos humanos, bem 
como casos de pedofilia, racismos, entre outras transgressões 
penais. Nesses casos, a exclusão do conteúdo deverá ser imediata. 
(PENA, 2018, s/p) 
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Não se pode confundir liberdade de expressão nas redes com 

irresponsabilidade, senão torna-se abuso de direito. O que mais prejudica a 

liberdade de todos é o abuso da maioria, a ofensa covarde e sem rastros, vivemos 

em um país democrático de direito e estas ações são totalmente a contrário 

(PINHEIRO, 2015, s/p). 

A privacidade do usuário foi um dos pontos polêmicos nesta referida lei, os 

usuários das redes são monitorados 24 horas por dia, os sites coletam informações 

com base em pesquisas, para redirecionar para sites de propagandas ou ofertas de 

acordo com o perfil. O marco civil não pretende coibir este ato, mas regulá-lo, cabe 

ao usuário decidir ou não se vão passar os seus dados. (PENA, 2018, s/p) 

(...) nessa questão sobre o armazenamento de dados, logs e 
registros dos usuários é que eles devem ser guardados com sigilo e 
segurança pelos provedores de acesso. Nesse caso, somente 
mediante autorização judicial que tais dados poderão ser acessados, 
para fins de investigação militar ou criminal, vedando o acesso por 
terceiros de forma ocasional e aleatória (...) (PENA, 2018, s/p). 

 

O direito a privacidade garante as pessoas que suas vidas intimas e 

privadas não sejam expostas a terceiros sem a sua vontade, a lei do Marco Civil 

protege este direito nos dispositivos. Esta proteção garante que os dados do usuário 

sejam excluídos, caso ele queira, com um provedor de acesso ou empresa web 

(ADVOCACIA MOREIRA, 2018, s/p). 

O mais polêmico e sem dúvidas o ponto que foi mais debatido nas sessões 

para aprovação do texto referente ao marco civil no congresso foi sobre a 

neutralidade das redes, pois segundo a supracitada lei define a neutralidade de 

acesso as redes, ou seja, não deve haver restrições na questão de velocidade e 

quantidade de bytes acessados (PENA, 2018, s/p). 

Anteriormente, as operadoras de internet poderiam oferecer os 
pacotes ou planos em que os mais baratos dispõem de velocidades, 
qualidades e conteúdos mais limitados. Em regiões periféricas, 
muitas vezes, os pacotes mais caros não estão sequer disponíveis, 
mesmo que o cliente esteja disposto a comprá-los. Com o Marco 

Civil, essa distinção chega ao fim (PENA, 2018, s/p). 
 

Segundo as empresas os planos de internet ficariam mais caros e o acesso 

pela a população ficaria mais restrito. Os usuários alegam que o acesso sofreria a 

uma diferença social entre ricos e pobres, sendo o acesso melhor a aqueles que 

conseguissem pagar mais caro e consequentemente um acesso menos favorável 

para as pessoas com menos condições. 
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2.2 DEFINIÇÕES LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS 

 

Os crimes cybernéticos são cometidos por via de computador ou dispositivo 

que possua conexão com a internet, que podem ser enquadrados também no código 

penal e terá as devidas punibilidades de acordo com a gravidade e consequência de 

cada caso.  

A definição do crime de informática pode ser conceituada como 
sendo a conduta assim definida em lei, onde o computador tenha 
sido utilizado como instrumento para a perpetração ou consistir em 
seu objeto material. 
Crimes virtuais ou cibernéticos são atos ilicitamente com o intuito de 
roubar, ofender, denegrir, prejudicar, abusar psicológica ou 
fisicamente outro indivíduo. Estes atos podem ser realizados contra 
uma pessoa ou contra bens materiais, e imateriais, sendo que este 
ultimo pode ser direcionado a bens governamentais, com bancos, ou 
pode ser realizado contra bens de um individuo, como o roubo 

(ROQUE, 2018, s/p). 
 

Desta forma, foi necessária a criação de lei que puna esta forma de crimes 

que podem ser separados e praticados de diversas modalidades. Uma das leis que 

dão esta proteção ao usuário e a lei Carolina Dieckmann - 12.737 de 30 de 

novembro de 2012, que diz no seu primeiro artigo: Art. 10 - Esta Lei dispõe sobre a 

tipificação criminal de delitos informáticos e dá outras providências. 

Os crimes cybernéticos podem ser divididos em puro, mistos e o comum. 

Sendo o primeiro relativo as condutas ilícitas que afetam a parte física ou a parte 

virtual do computador. Já o segundo, os mistos se referem aos praticados via 

internet e o ultimo utiliza a rede como um simples instrumento para obter vantagem 

ilícita (SAMPAIO e LIMA, 2018, s/p). 

Os crimes mais cometidos são os de promoções e furtos de dados, onde os 

criminosos criam falsas promoções para que a vítima vendo aquela facilidade seja 

vitima fácil, geralmente atinge as pessoas mais leigas. O furto de dados acontece 

com a criação de softwares falsos onde são furtados os dados da vítima por 

consequência de seu computador ter sido invadido. Com base nisso, assim nos diz o 

artigo 154º da lei Carolina Dieckmann:  

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 
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dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita 

(BRASIL, 2012, s/p). 
 

Vale mencionar também o Artigo 171, do Código Penal Brasileiro que pode 

ser enquadrado na modalidade supracitada. 

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 (BRASIL, 1940, s/p). 
 

Hoje com a utilização das redes sociais em grande massa, crescem também 

de uma forma desordenada os crimes contra a honra, a calúnia, difamação e a 

injúria, notícias falsas são compartilhadas sem nenhuma garantia de veracidade 

pelos usuários (SAMPAIO E LIMA, 2018, s/p). 

Quando profere xingamentos que envolvem elementos referentes a etnia, 

raça, cor, religião origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência 

caracteriza-se crime de injúria segundo o art. 140 do Código Penal Brasileiro. (CNJ, 

2018, s/p) 

Injúria é xingamento. É atribuir à alguém qualidade negativa, não 
importa se falsa ou verdadeira, a injúria diz respeito à honra subjetiva 
da pessoa. Pode ser cometida de forma verbal, escrita ou, até 
mesmo, física. A injúria física tem pena maior e caracteriza-se 
quando o meio utilizado for considerado aviltante (humilhante). Por 
exemplo: Um tapa no rosto (STRAZZI, 2018, s/p). 
 

A difamação consiste em uma imputação de fato ofensiva a alguém, seja ele 

verdadeiro ou falso, atingindo a honra subjetiva. Por exemplo, José diz por aí que 

Maria não pagou a dívida e é devedora. Dever não é crime, mas José cometeu 

crime contra Maria. Está previsto no art. 139 do Código Penal (CNJ, 2018, s/p). 

Em uma definição simples, difamação é definida como “a ação de 
causar danos à boa reputação de alguém”. A difamação resulta de 
alguma forma de comunicação negativa, seja por escrito ou verbal. A 
comunicação negativa é extremamente poderosa e, na maioria das 
vezes, difícil de contra-atacar e superar – principalmente por causa 
da natureza e da psicologia humana. Quando uma pessoa, empresa 
ou entidade é difamada, há fatores que entram no jogo e que, 
geralmente, são irreversíveis (FISCHER e ROBERT, 2018, s/p) 
 

Por outro lado a calúnia se resume na imputação de um fato criminoso a 

alguém, por exemplo: João fala que Maria furtou uma bolacha na padaria. O furto é 

crime, art. 155 do CP, porém sabendo que é mentira João espalhou falsa notícia e 

responderá por calunia, previsto no art. 138 do Código Penal. 
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Com a evolução da internet e por consequência o crescimento também dos 

crimes virtuais, o legislativo, executivo e o judiciário tiveram que se adequar para 

que de forma eficaz encontrem soluções que minimizem estes atos, atualmente os 

crimes virtuais são novos desafios para a jurisprudência Brasileira. 

O uso cada vez mais intenso e diversificado da internet vem abrindo 
caminhos para a prática de novas fraudes, ou para novas formas de 
cometimento de velhos crimes, em casos nem sempre fáceis de 
enquadrar no ordenamento jurídico. O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) tem sido acionado para apresentar a correta interpretação das 
normas infraconstitucionais em relação aos ilícitos praticados pela 

rede (STJ, 2018, s/p). 
 

O STJ tem se destacado nos julgamentos sobre crimes relacionados ao 

mundo virtual, além de ser pioneiro na implantação digital. Diversos processos com 

este tema estão cada vez mais sendo comuns, julgando crimes com temas de 

privacidade na internet e spans (DIREITO LEGAL, 2018, s/p). 

As pessoas se escondem na falsa sensação de anonimato e impunidade, 

mas se enganam. A internet é um local livre, mas não uma terra sem lei. O infrator 

que ali comete os seus delitos será punido conforme o grau do seu ato, vale citar o 

Ministro Raul Araújo: 

A internet não é um universo sem lei. Os julgados do STJ retratam o 
cenário atual no Brasil ao mostrar que a internet é um espaço de 
liberdade, muito valioso para a busca de informações e o contato 
entre as pessoas, mas também de responsabilidade, explica o 
ministro Raul Araújo. O Judiciário está atento ao direito das pessoas 
que têm a sua imagem violada. E os agressores, que imaginam estar 
encobertos pelo anonimato, serão devidamente responsabilizados 
por suas condutas (CONJUR, 2015, s/p). 
 

O STJ quer espalhar informações com o intuito de inibir e evitar abusos de 

qualquer natureza na web, esta iniciativa busca dar mais celeridade aos julgamentos 

também, visto que estas decisões possuem efeito vinculante e servem de referência 

aos outros tribunais (CONJUR, 2015, s/p). 

Segundo o especialista do STJ, o risco provém da inocência e do fato da 

sociedade ser leiga em alguns aspectos na web, estudar sobre o assunto do qual 

está tendo acesso ainda é o melhor recurso para evitar ser uma vítima. É de suma 

importância que o usuário verifique a segurança do acesso portando antivírus em 

suas máquinas (STJ, 2018, s/p). 

O grande aumento de forma exagerada destes crimes assusta tanto a 

sociedade e empresas quanto o STJ, portanto o usuário deve ficar alerta. Mesmo 
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que acionando o judiciário nestes crimes, em certas ocasiões corre o perigo de não 

haver enquadramento jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

CAPÍTULO 3 - CRIMES CYBERNÉTICOS NO CÓDIGO PENAL E NA LEI Nº 

12.737, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2012. 

 
 

Neste capítulo será abordado as penalizações que os autores responde 

mediante a justiça que, apesar de algumas falhas, ainda pune-se muitas pessoas 

quando comprovado este tipo de delito. Citar também as controvérsias 

jurisprudenciais e doutrinárias que ocorrem no judiciário e os reflexos sociais tanto 

quanto os efeitos das penalidades para os autores que cometem este tipo de crime. 

3.1 A PENALIZAÇÃO DO CRIMINOSO RELACIONADO AO CRIME COMETIDO. 

 

Acreditamos por um momento que estamos protegidos pelas as leis que 

buscam regular e punir os crimes cybernéticos, mas vemos que estas referidas leis 

são superficiais e não punem com eficácia os delinquentes, tanto é que a cada dia 

cresce mais esta modalidade de crime (OLAVO, 2018, s/p). 

Acredito que o legislador teve sim boa vontade em buscar uma 
maneira de combater a problemática tratada, porém falhou em 
penalizar de maneira correta. Ora, hoje temos casos espalhados pelo 
nosso país de mulheres que tiveram que mudar de cidade, estado e 
até sair do país por causa da falácia da própria sociedade, inclusive 
existe casos de suicídios. Mulheres que tiveram sonhos 
interrompidos por causa da tamanha vergonha gerada por um 
indivíduo buscando talvez uma vingança (OLAVO, 2018, s/p). 
 

Segundo Olavo Filho, fica mais difícil ainda quando se parte para a Lei do 

Marco Civil na internet, ou seja, a lei 12.965 de 2014, pois em certos casos existem 

duvidas em sua aplicação, que, aliás, em certos momentos é difícil encontrar a 

tipificação correta. A maior parte da lei trata apenas sobre privacidade virtual e 

direitos e deveres. 

 
Para prosseguir com a explicação, temos que entender que nos dias 
de hoje o dinheiro vale menos do que informações, isso mesmo, a 
informação é a nova moeda na internet. Digamos que o criminoso, 
através da técnica explicada, consiga obter alguma vantagem em 
cima da vítima. Existe, em nosso ordenamento jurídico, julgados com 
divergências a respeito da prática de tal ilícitos sendo uns atrelados 
ao art. 155, que versa sobre furto qualificado por fraude e outros ao 
art. 171, que trata do estelionato. O texto acima demonstra que o 
neoconstitucionalismo, em virtude dos direitos fundamentais e 
proteção das minorias, impõem restrições ao Poder Legislativo, o 
que demonstra o Ativismo Judicial na garantia da eficácia dos direitos 
fundamentais (OLAVO e FILHO, 2018, S/P). 
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As leis novas que surgiram tentando estabelecer punições no âmbito virtual 

são um tanto quanto ineficazes, o código penal é de 1940 e está muito sendo muito 

mais eficaz nas punições usando a analogia entre crimes virtuais e reais. Portanto, 

seria importante a criação de uma legislação virtual e penal para crimes virtuais. 

(OLAVO, 2018, s/p) 

Vejamos um caso concreto a seguir: 

Fato ocorrido no dia 04/08/2017 no Estado do Piauí na cidade de 
Teresina onde aconteceu a primeira prisão por “Estupro Virtual” no 
nosso país, mesmo esta pratica não sendo tipificada no nosso 
Código Penal. Mediante ameaças de ter suas fotos íntimas 
publicadas, uma jovem foi forçada a enviar fotos praticando ato 
libidinoso ao seu ex-namorado, que a chantageava com fotos tiradas 
na época do relacionamento enquanto ela dormia. Por analogia 
(método de interpretação jurídica utilizando quando há ausência de 
previsão legal, aplicando-se ao caso concreto dispositivo legal que 
regula casos semelhantes ou idênticos), o artigo 213 do CP foi 
utilizado para enquadrar o rapaz na pratica desse delito. (OLAVO, 
2018, s/p) 
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 
pratique outro ato libidinoso: 
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos (BRASIL, 1940, s/p). 
 

O Código Penal tipifica várias atuações, porém com penas leves e não são 

suficientes para punir com eficácia os autores. A lei Carolina Dieckman (Lei 

12.737/2012), trouxe alguns acréscimos ao CP, mas tem interpretações múltiplas e 

penas fracas também. Esse embaraço de legislações traz realmente o pensamento 

de que a internet é uma terra sem lei (ÂNGELO, 2018, s/p). 

Recentemente, foi criada a Lei 13.718/18 que traz alterações nos crimes 

contra a dignidade sexual – Importunação sexual, vingança pornográfica e mais. Ela 

trouxe outro tipo penal novo, que é o previsto no art. 218-C do CP. 

Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor 
à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio – inclusive 
por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou 
telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que 
contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça 
apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, 
cena de sexo, nudez ou pornografia: 
 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui 
crime mais grave (Brasil, 2018, s/p). 
 

Trata-se de tipo penal misto alternativo, portanto a prática de qualquer das 

condutas tipifica o delito, mas a prática de mais de uma das condutas, no mesmo 
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contexto fático e contra a mesma vítima, não configura pluralidade de delitos, mas 

crime único (Araújo, 2018, s/p). 

O Brasil não possui uma lei especifica e direcionada aos crimes virtuais, 

desta forma busca-se incansavelmente por meio de normas e regras estabelecer e 

regularizar a internet como a lei do Marco Civil por exemplo. Porém deve criar regras 

para posteriormente punir (WANDERLEI, 2018, s/p). 

Houve uma convenção em 2001 em Budapeste, que tinha como tema os 

crimes cybernéticos, e por incrível que pareça o Brasil não assinou. A convenção foi 

assinada por 43 países e ratificada por 21 nações signatárias. Este tratado é de 

grande importância para o país em dado momento (HAJE, 2011, s/p). 

O tratado ressalta quatro importantes capítulos: 

Capítulo I – Terminologia: Dispõe sobre o significado dos termos 
tecnológicos usados na convenção. 
Capítulo II - Medidas a tomar a nível nacional: Estabelece sobre 
diretrizes a serem tomadas para criminalizar o infrator de acordo a 
sua ação criminosa, em outras palavras, a correta tipificação da 
conduta ilícita, na qual discorre também pelo caráter da competência 
quando praticado a bordo de embarcações ou aeronaves. 
Capítulo III - Cooperação Internacional: Dispõe sobre extradição, 
numa uniformidade internacional de matéria penal, tratando também 
do auxílio mútuo em investigação criminal transnacional. 
Capítulo IV - Disposições Finais: Discorre sobre assinatura do tratado 
e seu vigor, bem como a forma de adesão à convenção, 
estabelecendo também sua aplicação territorial e efeitos da mesma 
(KAMINSKI, 2001, s/p). 

 

Esta convenção tem por ideia que obter a cooperação de todos os países 

para que adotem as medidas legislativas, como também, ações de repressão e 

prevenção no combate aos delitos e ofensas na web (Kaminski, 2001, s/p). 

Ressalta-se que o Brasil não é signatário da Convenção de Budapeste pela 

tradição diplomática de não aderir a acordos sobre os quais não foi sequer 

convidado a discutir os termos. Porém o Ministério Público Federal pressiona por 

adesão à Convenção de Budapeste e a novo acordo com EUA (Grossmann, 2018, 

s/p). 

O Brasil ainda não é signatário da Convenção de Budapeste, 
mas o MPF apoia a adesão do país, uma vez que, como 
integrante, poderá participar ativamente da discussão do 
protocolo adicional que será finalizado em novembro deste 
ano. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou 
ao Ministério das Relações Exteriores ofício no qual defende a 
adesão do Brasil à Convenção. O assunto também foi tratado 
em reuniões no Departamento de Assuntos de Defesa e 
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Segurança do MRE, revela o MPF, em nota (Grossmann, 2018, 
s/p). 
 

Mesmo não assinando ainda este tratado, o Brasil não deixa estudar 

punições de fora, enquanto estes estudos não são colocados em pratica punem-se 

os autores usando bastante, por analogia, o Código Penal Brasileiro, apesar de ser 

antigo. Os dispositivos legais abrangem em parte a necessidade de punir por 

analogia, vejamos os mais usados: 

Calúnia, Art. 138 do Código Penal. 
Difamação, Art. 139 do Código Penal. 
Injúria, Art. 140 do Código Penal. 
Ameaça Art. 147 do Código Penal. 
Furto, Art. 155 do Código Penal. 
Dano, Art. 163 do Código Penal. 
Apropriação indébita, Art. 168 do Código Penal. 
Estelionato, Art. 171 do Código Penal. 
Violação ao direito autoral, Art. 184 do Código Penal. 
Pedofilia, Art. 247 da Lei nº 8.069/90 - (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 
Crime contra a propriedade industrial, Art. 183 e segs. da Lei nº 
9.279/96. 
Interceptação de comunicações de informática, Art. 10 da Lei nº 
9.296/96. 
Interceptação de E-mail Comercial ou Pessoal, Art. 10 da Lei nº 
9.296/96. 
Crimes contra software - “Pirataria”, Art. 12 da Lei nº 9.609/98.  
(CARNEIRO, 2012, s/p). 
 

Para Carneiro (2012), em alguns dos crimes supracitados, não se trata de 

crime virtual, e sim de crime penal. Do qual o autor será enquadrado, 

independentemente do meio que utilizou, conforme a lei penal que o delinquente 

infringiu. 

Mesmo com a existência destas leis e do Código penal, ainda há 

dificuldades em punir os criminosos, por isso necessário uma legislação mais 

abrangente. Há determinadas legislações penais que são aplicadas em analogia que 

são falhas em certos crimes virtuais e o criminoso se livra das sanções penais 

(PAIVA, 2003, s/p). 

A falta de legislação especifica é um empecilho para os processos judiciais 

de matéria cibernética e a impossibilidade do legislador acompanhar os avanços das 

fraudes neste contexto é aplausível, porém o órgão legislativo está empenhado em 

regulamentar legalmente estes delitos (CARNEIRO, 2012, s/p). 
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Em ultima circunstância, o criminoso atinge alvos internacionais e prejuízos 

enormes, pois possuem tecnologias de ultima geração que, infelizmente a internet 

também proporciona e usam para o mal. Por consequência, ficam no anonimato por 

não haver colaboração entre os países (HAJE, 2011, s/p). 

 

3.2 CONTROVÉRSIAS DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS. 

 

O direito atual, com ênfase no penal, não esta preparado para bater de 

frente com os crimes cybernéticos e com o desenvolvimento da criminalidade digital. 

De acordo com o Ministro Rogerio Schietti, da mesma forma que a internet traz 

benefícios aumenta a criminalidade e o surgimento de novos delitos (GALLI, 2017, 

s/p). 

Segundo o Ministro, a internet atrai por proporcionar características que 

facilitam a pratica de crimes, como o anonimato, rastreamento difícil, grande número 

de vitimas fáceis, troca de informações instantâneas, podem agir no mundo todo e a 

legislação penal é falha (GALLI, 2017, s/p). 

Outros aspectos dificultam o combate aos crimes desse tipo no 
Brasil. A profunda deficiência de conhecimentos mínimos de 
linguagem da informática de grande parte da sociedade brasileira, e 
também no meio jurídico. E a velocidade diferente existente entre o 
desenvolvimento das Ciências da Computação e do Direito 
(SCHIETTI, 2017, s/p). 
 

De acordo com Rogério Schietti, os crimes virtuais são divididos em duas 

categorias: aqueles que a internet é usada apenas como ferramenta para a pratica 

ilícita, como por exemplo, os crimes contra a honra que acontecem todos os dias em 

sites e blogs, principalmente redes sociais. 

No entanto, o outro acontece quando a criminoso viola os dados ou sistemas 

informáticos de certa pessoa ou instituição invadindo o sistema operacional ou se 

apropriando de outros bem jurídicos que não possuem ligação com o meio digital, 

como o acesso a dados para cometer furto de contas bancárias. (SCHIETTI, 2017, 

s/p). 

Nos casos em que não há violação de dados e que a informática, por 
meio da internet, é utilizada para a prática de crime, o ministro afirma 
que não dúvida de que o agente responderá judicialmente apenas 
pelo delito que praticou. De acordo com Schietti, a controvérsia só 
surge para decidir a competência para o processamento e 
julgamento do processo penal (GALLI, 2017, s/p). 
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Quando os criminosos conseguem invadir o sistema, fica mais complicado 

responsabilizar o hacker ou invasor, segundo o Ministro Rogerio Schietti. 

Existe aqui uma fragilidade legislativa, em virtude da ausência de 
figuras típicas que porventura se amoldem a determinadas condutas. 
O princípio da legalidade estrita, um dos pilares do Direito Penal, 
impede a punição de condutas cometidas em ambiente virtual que 
não tenham correspondência com figuras tipificadas. 
(SCHIETTI, 2017, s/p). 

 
Com relação a controvérsias sobre competência de julgamento, uma 

circunstância foi analisada pelo o STJ em 2015, que trata sobre crime contra a honra 

ocasionado em um blog, a 3ª (terceira) seção fixou a subsequente disposição:  

1. Tratando-se de crimes contra a honra praticados pela internet, a 
competência deve ser firmar de acordo com a regra do art. 70 do 
Código de Processo Penal, segundo o qual "A competência será, de 
regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no 
caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de 
execução". Isso porque constituem-se crimes formais e, portanto, 
consumam-se no momento de sua prática, independentemente da 
ocorrência de resultado naturalístico. Assim, a simples divulgação do 
conteúdo supostamente ofensivo na internet já é suficiente para 
delimitação da competência. 
2. Esse local deve ser aquele de onde efetivamente partiu a 
publicação do conteúdo, o que ocorre no próprio local do domínio em 
que se encontra a home page, porquanto é ali que o titular do 
domínio alimenta o seu conteúdo, independentemente do local onde 
se hospeda o sitio eletrônico (provedor).(CC 136.700/SP, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 
em 23/09/2015, DJe 01/10/2015) 
 

Pela escassez de regulamentação no quesito competência, existem diversas 

controvérsias na doutrina e jurisprudência, existem linhas que defendem que a 

competência para julgar seria no local onde está o responsável pela a publicação  

das ofensas (OLIVEIRA, 2016, s/p). 

Outro lado defende que esta competência seria do lugar onde foram 

recebidas as mensagens em desfavor ao ofendido, há também uma terceira corrente 

defendendo a tese de que a capacidade de julgar seria do local onde se encontra o 

provedor de acesso ao meio virtual (OLIVEIRA, 2016, s/p). 

Para que não haja dúvidas e com base no Código de Processo Penal, o 

local de competência para o julgamento é o domicilio do réu, tendo em vista que o 

CPP não determinou o domicilio da vitima como método para designar a habilitação 

em julgar (OLIVEIRA, 2016, s/p). 
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Vale citar o Artigo 72 do Código de Processo Penal: 

CPP - Decreto Lei nº 3.689 de 03 de Outubro de 1941 
 
Art. 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência 
regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. 
§ 1o Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-
á pela prevenção. 
§ 2o Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu 
paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento 
do fato (BRASIL, 1941, s/p). 

 
No caso de exclusiva ação privada existe uma exceção, o legislador deixou 

a opção do reclamante em optar onde reside o réu, baseado no artigo 73 do CPP. 

No entanto, nota-se em que qualquer linha de raciocínio com ênfase na legislação 

em relação a competência, o domicilio do ofendido é critério de competência 

(OLIVEIRA, 2016, s/p). 

Para fortalecer mais esta corrente que entende como jurisdição competente 

o domicílio da vítima, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

 
Informativo de Jurisprudência Nº: 0434 Período: 10 a 14 de maio de 
2010. 
 
Terceira Seção 
 
COMPETÊNCIA. INTERNET. CRIMES CONTRA HONRA. 
 
A Seção entendeu, lastreada em orientação do STF, que a Lei de 
Imprensa (Lei n. 5.250/1967) não foi recepcionada pela CF/1988. (...) 
Quanto aos crimes contra a honra praticados por meio de 
reportagens veiculadas na Internet, a competência fixa-se em razão 
do local onde foi concluída a ação delituosa, ou seja, onde se 
encontra o responsável pela veiculação e divulgação das notícias, 
indiferente a localização do provedor de acesso à rede mundial de 
computadores ou sua efetiva visualização pelos usuários. 
Precedentes citados do STF: ADPF 130-DF, DJe 6/11/2009; do STJ: 
CC 29.886-SP , DJ 1º/2/2008.CC 106.625-DF, Rel. Min. Arnaldo 
Esteves Lima, julgado em 12/5/2010 (Superior Tribunal de Justiça). 

 
Contudo e com base na legislação, quando se trata de crimes atentados 

contra a honra, a habilitação em julgar deverá ser nos moldes do Artigo 70 do  CPP. 

Art. 70.  A competência será, de regra, determinada pelo lugar em 
que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em 
que for praticado o último ato de execução. 
§1o Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se 
consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em 
que tiver sido praticado, no Brasil, o último ato de execução. 
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§2o Quando o último ato de execução for praticado fora do território 
nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora 
parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. 
§3o Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, 
ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou 
tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência 
firmar-se-á pela prevenção (BRASIL, 1941, s/p). 
 

A localidade que cita o artigo acima deverá ser fundamentada em 

conformidade onde foi gerada a exposição do conteúdo ofensivo, ou seja, no próprio 

local de moradia do réu. Não obstante, não há duvidas no que se refere à 

competência, seguindo a legislação e jurisprudência. 

3.3 EFEITOS E REFLEXOS SOCIAIS DA PENALIDADE PARA O AUTOR DE TAIS 

CRIMES. 

 

Não há o que se falar em pena antes de fazer um breve resumo sobre a sua 

origem. Segundo Rogério Greco com sua base religiosa, a primeira pena ocorreu 

quando Adão e Eva comeram do fruto proibido que, por consequência foram 

expulsos do paraíso. 

Desta forma, o homem começou a viver em sociedade e foi adotando o 

sistema de penalidades em todas as vezes que as regras da comunidade fossem 

desrespeitadas, as formas de punir e a legislação evoluíram de acordo as 

necessidades de cada época a fim de elucidar os delitos (GRECO, 2010, s/p). 

As penas eram aplicadas de formas torturantes e exageradas no começo da 

antiguidade até o século XVIII, o autor sofria na pele as consequências de seus 

delitos, ou seja, a sua punição era recaída em seu próprio corpo. Quem deu a 

iniciativa de mudar a forma das penas foi Beccaria. 

O período iluminista foi à referência inicial dessa mudança de 
mentalidade com relação à aplicação das penas. Por intervenção de 
Beccaria e da sua indignação, no tocante a forma de tratamento do 
homem com seu semelhante, fez repercutir seus pensamentos 
acerca daquela aparente e ilusória justiça. Tornando-se o pioneiro 
nesta luta contra a opressão e selvageria. (PESSOA, 2015, S/P) 
 

Nos dias atuais nos países mais desenvolvidos percebe-se uma 

preocupação a mais com a integridade física e intelectual e não menos importante a 

vida dos seres humanos em geral. Uma prova disso são os vários pactos que as 

nações enfatizam em busca da preservação da dignidade da pessoa humana e o 
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afastamento de todas as formas degradantes e cruéis de tratamento. (GRECO, 

2010, s/p) 

Vale ressaltar a Declaração dos Direitos Humanos: 

[...] Aprovada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em 10 de 
dezembro de 1948, três anos após a própria constituição da ONU, 
que ocorreu em 1945, logo em seguida à Segunda Grande Guerra 
Mundial, em que o mundo assistiu, perplexo, ao massacre de, 
aproximadamente, 6 milhões de judeus pelos nazistas, com a prática 
de atrocidades tão desumanas[...] 
 

O processo de punição não avançou de uma forma orgulhosa, tendo em 

vista que estas experiências passadas deveriam servir de exemplo para que não se 

repetissem, porém o que se vê são vários políticos defendendo sanções cruéis e 

sabendo que isto é um retrocesso completo (PESSOA, 2015, S/P). 

Assim sendo, deve-se punir de acordo com o crime cometido e necessidade 

de cada época, conforme Greco foi mencionado no parágrafo acima. Seguindo esta 

linha de pensamento, o legislativo não acompanhou de forma competente o 

crescimento radical dos crimes virtuais para que estabelecesse investigação e 

punição à altura. 

Os problemas dos chamados cybercrimes vão além da pluralidade e 
da velocidade com que eles se multiplicam. A internet facilita a 
impunidade, uma vez que a investigação é mais complicada e, 
muitas vezes, quando é identificado o autor, já ocorreu a prescrição. 
Isso sem contar na questão da fronteira: o crime pode ser cometido 
por alguém que está em outro país, com leis completamente 
diferentes (BURG, 2017, s/p). 
 

Para haver sucesso na punição destes delitos é necessário o investimento 

em pessoal e treinamento, as leis em vigor que tratam destes delitos foram feitas no 

calor do momento, visando apenas uma auto elevação de nome, sem preocupar 

realmente de como os crimes virtuais são cometidos (BURG, 2017, s/p). 

O fato é tão preocupante que foi necessário à abertura de uma CPI para 

apurar as dificuldades em rastrear e punir crimes cometidos pela internet. Os 

delegados da Policia Federal falaram com clareza os crimes mais atuais como, 

divulgação de fotos intimas, fraude bancária e crimes contra a honra. (CANUTO, 

2015, s/p). 

As empresas não repassam os dados necessários para a investigação na 

mesma velocidade em que o crime virtual é cometido, a investigação se inicia com o 
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provimento do endereço de IP originado do computador usado como instrumento do 

delito, dado este que é fornecido pelo provedor do serviço (VICENTE, 2015, s/p). 

O passo posterior é conseguir o nome de usuário do IP, mas ainda tem o 

empecilho de que grande maioria das empresas, por incrível que pareça, não 

fornecem os dados para a PF via internet e apenas por meio judicial, dificultando 

ainda mais o combate ao crime virtual (VICENTE, 2015, S/P). 

Para reforçar ainda mais o que Burg (2017, s/p) disse acima, falta efetivo e 

pessoas treinadas de forma que possa abranger a quantidade de crimes que 

crescem cada vez mais, conforme diz o Delegado da PF: 

[...] Já a estrutura da Polícia Federal conta com 15 grupos de 
combate a crime cibernético em todo o País, mas apenas em São 
Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul há uma estrutura maior de 
pessoas envolvidas diretamente no trabalho. 
O chefe da Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia 
Federal, Carlos Eduardo Sobral, reclamou um efetivo maior e 
também a qualificação constante. "O volume de investigação vem 
crescendo, e o efetivo tem que crescer na mesma proporção. Hoje o 
nosso efetivo acaba sendo menor do que o volume que necessita 
para que seja dado um rápido andamento às investigações"[...] 
(CANUTO, 2015, S/P) 
 

Todo esse processo de investigação e punição falha, afeta toda a sociedade. 

Pois o autor destes delitos seguirá livre e até que haja uma colaboração entre 

empresas e Policia Federal, corre o perigo de que prescreva o crime e que por esta 

decorrência permaneça a impunidade. 

Especialistas explicam que faltam ferramentas para que reprimam estas 

ações criminosas, os bandidos com o pensamento de que a internet é uma terra 

sem lei e sem fronteiras continuam praticando os crimes virtuais, disseminando o 

ódio, fraudes e os crimes contra a honra (MONCAU, 2015, S/P). 

Reforçando ainda mais o parágrafo anterior, o acusado de racismo Marcelo 

Vale Siqueira Mello alegou insanidade mental quando ocorreu seu primeiro conflito 

na justiça, portanto não cumpriu pena e ainda zombou alegando: “Fui condenado a 

três anos de liberdade” (PORTAL R7, 2015, S/P). 

Exaltando ainda mais o contexto supracitado, cita-se a Procuradora da 

Republica Silvana Batini: 

Existe esta dificuldade inicial da investigação, mas não é impossível 
apurar a autoria de um crime virtual. A questão está na natureza do 
crime. A incitação ou apologia ao crime são delitos com penas muito 
baixas, de 3 a 6 meses, que prescrevem muito rapidamente, 
inviabilizando o cumprimento da pena. 
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Casos condenados os autores não vão cumprir uma pena muito 
grande, vão acabar tendo uma pena em liberdade; (BATINI, 2015, 
S/P). 
 

É verídico que o sistema prisional não tem a função de ressocializar o 

criminoso, quando são presos por estes crimes virtuais com poucas penas 

respondem o processo em liberdade. Em outro sentido, quando ficam presos por um 

longo período de tempo saem mais experientes para o mundo do crime, destarte, 

evoluem de crimes contra a honra para fraudes contra empresas e sistemas (OLIVA 

e ASSIS, 2017, s/p). 

Vale frisar, que, apesar da condenação criminal não ser tão eficiente, a 

vítima pode recorrer aos efeitos civis da condenação. Embora muita gente não 

saiba, o réu pode ser condenado a reparar danos morais, materiais, estético e 

pensão por decorrência do crime executado (ROCHA, 2018, S/P). 

Cita-se o artigo 91 do Código Penal: 

DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO 
 
Efeitos genéricos e específicos 
Art. 91 - São efeitos da condenação:  
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. 
(BRASIL, 1940, s/p). 
 

Se condenado o autor, a vítima poderá usar a sentença penal condenatória 

como titulo executivo extrajudicial, se caso for absolvido não impede que seja 

processado no âmbito cível. Desta forma poderá executar o réu nesta ultima esfera 

e o juízo determinará o quantum indenizatório, que poderá também favorecer a 

família da vítima (ROCHA, 2018, S/P). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para entender os crimes virtuais é de suma importância entender seu 

conceito, que consiste em basicamente fraudar redes de computadores por via de 

rede particular, doméstica ou privada, por consequência, causando danos ao 

computador ou a pessoa na qualidade de vítima. 

Com grande magnitude, deu-se destaque nas consequências físicas, 

psicológicas e sociais que sofrem de forma resignada as pessoas que padecem por 

influência dos crimes virtuais. Por outro lado, foi pesquisado e demonstrado o 

grande prejuízo que sofre a economia mundial em virtude dos cybercrimes. 

Observando as leis que operam e especificam este tipo de delito, fica 

evidente que foram legisladas de forma corriqueira e para inflar o ego de alguns no 

calor do momento. Os cybercrimes devem ser tratados com dedicação e 

importância, com previsões legais que realmente sirvam para dar embasamento em 

punições e segurança aos usuários das redes. 

Seguindo o raciocínio supramencionado, ressalta-se que, apesar do código 

penal ser antigo é bem mais usado e útil do que as últimas leis que aí estão. Por 

mais que tenham o intuito de tratar e regular, na prática é perceptível controvérsias e 

falhas. 

Apesar de notar grande presença relacionada à conscientização e exemplos 

de cybercrimes, os usuários não se previnem para que caso sejam vitimas, dos 

males aconteça o menor. Consequentemente, ajudam as autoridades competentes a 

trabalhar melhor nestes casos. 

Contudo, sabe-se que o Brasil em relação aos crimes virtuais ainda está em 

atraso e não há efetivo suficiente para investigar e dedicar a todos os e-crimes que 

chegam até as autoridades competentes, desse modo, enquanto existem legislações 

específicas fracas, deve-se aplicar a mais competente e os usuários se protegerem 

da forma mais segura possível. 

Seguindo esta linha de pensamento em relação ao atraso que existe no 

legislativo em atuar nos crimes virtuais, é interessante estudar legislações de outros 

países para examinar a possibilidade de se adequar ao Brasil. 

Nos Estados Unidos foi criada a Lei de Proteção aos Sistemas 

Computacionais (Federal Computer System Protection Act of 1981), que 
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determinava como conduta delituosa o uso de computadores com o objetivo de  

praticar fraudes, furtos ou espécies de apropriação indébita (Silva, 2018, s/p). 

Posteriormente, surgiu a Eletronic Funds Transfer Act – lei que trata da 

regulamentação de transferências eletrônicas de fundos, incriminando as fraudes 

informáticas que não continham relações interpessoais. Entretanto, A principal lei 

que traz à baila a responsabilização criminal de condutas ilícitas no âmbito 

informático é a Computer Fraud and Act – Lei de Fraude e Abuso Computacional – 

datada de 1986 que visa proteger a acessibilidade dos sistemas para a obtenção de 

segredos nacionais ou com o intuito de obter vantagens financeiras (Silva, 2018, 

s/p). 

Segundo Silva (2018), a França não apresenta legislação destinada à 

punição de condutas criminosas no âmbito digital fazendo valer a ideia de que a 

expressão manoeuvres frauduleuses seria bastante ampla a ponto de compreender 

qualquer nova situação moderna. Em 1988 o Código Penal sofreu algumas 

alterações e pela Lei n.88-19, acrescentando um capítulo especial elencando 

atentados contra sistemas informáticos contendo as seguintes incriminações: 

a) Acesso fraudulento a sistema de elaboração de dados (462-2), 
sendo considerados delitos tanto o acesso ao sistema coo nele 
manter-se ilegalmente. Caso haja supressão ou modificação dos 
dados ou, ainda, alteração no funcionamento do sistema, a pena é 
aumentada; 

 

b) Sabotagem informática (462-3), que pune a conduta de quem 
apaga ou falseia o funcionamento de sistema eletrônico; 

c) Destruição de dados (462-4), que responsabiliza aquele que, 
dolosamente, introduz dados em sistema ou, de qualquer forma, 
suprime ou modifica dados; 

d) Falsificação de documentos informatizados (462-5), que busca 
punir quem falsificar documentos informatizados com a intenção de 
causar prejuízo a outrem; 
e) Uso de documentos informatizados (462-6), que pune quem faz 
uso dos documentos falsos retromencionados (Silva, 2018, s/p). 

 
Em 1995 a Lei n.88-19foi revogada passando o Código Penal Francês, 

constando assim no próprio código em seus arts. 323-1 ao 323-7 denominados 

delitos informáticos. Verifica-se então ao visualizar a presente Legislação, que diante 

a necessidade de tais delitos não seria outro o caminho a não ser responsabilizar 
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penalmente de forma coerente e específica a criminalidade informática (Silva, 2018, 

s/p). 

A França foi um dos primeiros países a dispor de Legislação em sede de 

criminalidade informática pelo advento da Lei. N. 78-17, de 06 de janeiro de 1978 e 

que as condutas já incriminadas ali corroboram às disposições de diretrizes 

internacionais já adotadas, assim como em especial a Convenção de Budapeste 

(Silva, 2018, s/p). 
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