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RESUMO 

 

 

O presente trabalho refere-se aos crimes virtuais formando um liame com a 

legislação brasileira intentando demonstrar o que há de concreto a respeito do assunto. Foram 

utilizadas diversas fontes de consulta para elaboração deste trabalho como, por exemplo, 

consulta a bibliografias, a artigos, a legislação, a jurisprudência e consultas a sites e 

reportagens. Em relação aos crimes virtuais no Brasil, apesar de que se têm utilizado o Código 

Penal como base para punição da maioria dos crimes virtuais, demonstrou-se a carência 

legislativa em relação à legislação específica no país. Por fim, foi demonstrado como a 

jurisprudência tem atuado em relação a esses crimes. 

 

Palavras-chave: crimes virtuais; legislação brasileira; jurisprudência; Código Penal; 

Legislação Específica.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work refers to the virtual crimes forming a link with the Brazilian 

legislation trying to demonstrate what is concrete about the subject. Several sources of 

consultation were used to elaborate this work, such as bibliographies, articles, legislation, 

jurisprudence and consultations with sites and reports. Regarding virtual crimes in Brazil, 

although the Penal Code has been used as the basis for punishing the majority of virtual 

crimes, the lack of legislation in relation to specific legislation in the country has been 

demonstrated. Finally, it has been demonstrated how the jurisprudence has acted in relation 

to these crimes. 

 

Keywords: virtual crimes; Brazilian legislation; jurisprudence; Criminal Code; 

Specific Legislation. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Na sociedade atual é praticamente inimaginável um mundo sem internet, e, 

consequentemente com o avanço tecnológico vão surgindo novas modalidades de crimes. 

Com isso, o presente trabalho visa explanar sobre os crimes virtuais e como a legislação 

brasileira tem tratado este assunto. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

É evidente que a sociedade vive em constante evolução e, consequentemente, com o 

Direito não é diferente. Na esfera penal, desde os primórdios da civilização, busca-se a 

punição daqueles que infringem as regras que os regem. Na sociedade atual a tecnologia se 

destaca pela velocidade que se desenvolve e, como resultado disso, vão surgindo novas 

modalidades de crimes. 

Apesar de a tecnologia avançar de maneira desenfreada, o Direito deve adaptar-se a 

ela. O ambiente virtual tem-se tornado um meio de atuação para o cometimento de crimes, 

pois se acredita que nele há certa dificuldade para a identificação de quem comete um ato 

ilícito na internet, por exemplo, o que não é totalmente verdade. 

Este trabalho tem como finalidade explanar a respeito dos crimes virtuais fazendo um 

liame com a legislação brasileira expondo o que se tem de concreto, como pontos positivos e 

apontando os negativos, como por exemplo, a carência de legislação específica no país. 

Ainda, ao final, exemplificar como os tribunais têm atuado no país em relação aos crimes 

virtuais mesmo havendo essa carência em específico. 

Cabe ainda ressaltar que diversas são as nomenclaturas existentes no que tange aos 

crimes virtuais (exemplo: crimes cibernéticos; cibercrimes; crimes informáticos), porém o 

termo utilizado neste trabalho será crimes virtuais. Leva-se em consideração como crimes 

virtuais aqueles já existentes, tipificados em sua maioria no Código Penal e que são cometidos 

em ambientes virtuais e também as condutas específicas que só podem ser cometidas nesses 

ambientes.   

Por fim, espera-se que o presente trabalho colabore na seara do Direito Penal para o 

enriquecimento e esclarecimento acadêmico e científico a respeito dos crimes virtuais que 

ainda é um assunto dificultoso para diversas pessoas, mesmo aquelas que são operadoras do 

Direito. 
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I INTERNET, REDES, TÉCNICAS, MÉTODOS, RECURSOS E 

FERRAMENTAS UTILIZADAS PELOS INFRATORES 

 

 

A internet, diferentemente do que se parece, não foi criada e nem tão pouco surgiu da 

maneira como a conhecemos. Sendo assim, este primeiro capítulo, de maneira clara e sucinta, 

tem como intento discorrer sobre o surgimento da internet e também fazer uma breve 

abordagem conceitual sobre “redes” além de expor algumas das técnicas, métodos, recursos e 

ferramentas que são utilizadas pelos criminosos. 

 

1.1 Internet: histórico 

 

 

Pode-se afirmar que a internet teve sua origem no período da “Guerra Fria” (EUA X 

URSS), com finalidade bélica e não comercial, em que os EUA precisavam se manter à frente 

tecnologicamente da União Soviética para não serem surpreendidos em uma possível guerra 

bélica de fato.  

Preceitua Castells (2003, p. 16): 

 

As origens da Internet podem ser encontradas na Arpanet, uma rede de 

computadores montada pela Advanced Research Projects Agency (ARPA) em 

setembro de 1969. A ARPA foi formada em 1958 pelo Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos com a missão de mobilizar recursos de pesquisa, particularmente do 

mundo universitário, com o objetivo de alcançar superioridade tecnológica militar 

em relação à União Soviética na esteira do lançamento do primeiro Sputnik em 

1957. A Arpanet não passava de um pequeno programa que surgiu de um dos 

departamentos da ARPA, o Information Processing Techniques Office (IPTO), 

fundado em 1962 com base numa unidade preexistente. O objetivo desse 

departamento, tal como definido por seu primeiro diretor, Joseph Licklider, um 

psicólogo transformado em cientista da computação no Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), era estimular a pesquisa em computação interativa. Como parte 

desse esforço, a montagem da Arpanet foi justificada como uma maneira de permitir 

aos vários centros de computadores e grupos de pesquisa que trabalhavam para a 

agência compartilhar on-line tempo de computação. 

 

 

A maior preocupação dos Norte Americanos era a de manter a comunicação, a 

arquitetura de rede montada foi planejada de uma maneira que a rede fosse interligada em 
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diferentes locais do país, estrategicamente, de tal maneira que mesmo que houvesse um 

ataque russo a comunicação não seria perdida.  

Conforme Paesani (2014, p.10): 

 

  projeto Arpanet da ag ncia de projetos avan ados  Arpa  do Departamento de 

Defesa norte-americano confiou, em 1969,    and Corporation a elaboração de um 

sistema de telecomunicações que garantisse que um ataque nuclear russo não 

interrompesse a corrente de comando dos Estados Unidos.” (pág. 10) “A solu ão 

aventada foi a criação de pequenas redes locais (LAN), posicionadas nos lugares 

estratégicos do país e coligadas por meio de redes de telecomunica ão geogr fica 

 WA  .  a eventualidade de uma cidade vir a ser destruída por um ataque nuclear, 

essa rede de redes conexas – Internet, isto é, Inter  etworking, literalmente, 

coligação entre redes locais distantes,1 garantiria a comunicação entre as 

remanescentes cidades coligadas. 

 

 

Porém, a internet teve sua propagação a partir do momento do surgimento do que 

conhecemos  popularmente  como “WWW” (World Wide Web). Um dos nomes mais 

conhecidos a respeito do assunto é o de Tim Berners Lee. 

Para melhor explanação do assunto, preceitua Castells (2003, p.16): 

 

O que permitiu à Internet abarcar o mundo todo foi o desenvolvimento da www. 

Esta é uma aplicação de compartilhamento de informação desenvolvida em 1990 por 

um programador inglês, Tim Berners-Lee, que trabalhava no CERN, o Laboratório 

Europeu para a Física de Partículas baseado em Genebra. Embora o próprio Berners-

Lee não tivesse consciência disso (Berners-Lee, 1999, p.5), seu trabalho continuava 

uma longa tradição de ideias e projetos técnicos que, meio século antes, buscara a 

possibilidade de associar fontes de informação através da computação interativa. 

Vannevar Bush propôs seu sistema Memex em 1945. Douglas Engelbart projetou 

seu On-Line System, a que não faltavam interface gráfica e mouse, trabalhando a 

partir de seu Augmentation Research Center na área da Baía de São Francisco, e 

demonstrou-o pela primeira vez em 1968. Ted Nelson, pensador independente, 

radical, anteviu um hipertexto de informação interligada em seu manifesto de 1963, 

Computer Lib, e trabalhou muitos anos na criação de um sistema utópico, Xanadu: 

um hipertexto aberto, autoevolutivo, destinado a vincular toda a informação passada, 

presente e futura do planeta. Bill Atkinson, o autor da interface gráfica do 

Macintosh, desenvolveu um sistema HyperCard de interligação de informação 

quando trabalhava na Apple Computers na década de 1980. 

 

 

Importante destacar também o surgimento da internet no Brasil. Segundo DIANA: 

“ o Brasil, a Internet surgiu no final da década de 80, quando as Universidades brasileiras 

come am a compartilhar algumas informa ões com os Estados Unidos”. (DIANA, Daniela. 

https://www.todamateria.com.br/historia-da-internet/. acessado: em 16/09/2018.) 

Ainda, conforme PAESANI (2014, p.11): 
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O Brasil concretizou seu primeiro investimento direto com a Microsoft de Bill Gates 

no valor de U$$ 126 milhões. A partir de então as empresas se uniram em torno de 

um objetivo comum que era o de desenvolver novos serviços Web no Brasil, 

inclusive o acesso à internet em banda larga. O início da internet via cabo aprovado 

pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), é um daqueles momentos 

históricos nos quais imensas possibilidades tecnológicas se tornam realidade para os 

consumidores. 

 

 

Contudo, paras as recentes gerações e com toda a revolução proporcionada pela 

tecnologia é quase que inimaginável um mundo sem internet e com isso a preocupação com a 

segurança no meio virtual torna-se cada vez mais imprescindível aos usuários e as empresas. 

 

1.2 Redes: conceito 

 

 

É de suma importância que seja tratado neste trabalho o conceito do que sejam “redes 

de computadores”, pois elas são a base para o funcionamento do que conhecemos hoje como 

internet.  

Pode-se afirmar que uma rede é quando dois ou mais computadores querem dividir o 

mesmo recurso, ou seja, o objetivo da rede é o de compartilhamento desses recursos. 

Desta maneira, conforme Forouzan (2013, p.32): 

 

Uma rede é a interliga ão de um conjunto de dispositivos capazes de se comunicar. 

 esta defini ão, um dispositivo pode ser um host  ou um sistema final, como as 

vezes é chamado , tal como um grande computador, desktop, laptop, esta ão de 

trabalho, telefone celular ou sistema de segurança. Um dispositivo nessa definição 

também pode ser um dispositivo de conexão, tal como um roteador, que liga uma 

rede a outras redes, um switch (ou comutador) que liga dispositivos entre si, um 

modem (modulador-demodulador) que altera a forma dos dados, e assim por diante. 

Tais dispositivos em uma rede são conectados usando meios de transmissão com ou 

sem fio, como cabo ou ar. Quando conectamos dois computadores em casa usando 

um roteador plug-and-play, criamos uma rede, embora muito pequena.  

 

 

Exemplificando, a internet é conhecida como a rede mundial de computadores, ou 

seja, um exemplo de rede global onde usuários do mundo todo compartilham recursos entre 

si. Rede é de tamanha importância que sem ela a internet não existiria. 
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Cabe ainda observar que a rede mundial de computadores (conhecida como internet) é 

acessada pelos usuários através dos browsers (navegadores) que facilitam o acesso aos 

diversos recursos existentes no meio virtual. 

 

1.3 Técnicas, métodos, recursos e ferramentas utilizadas pelos 

infratores 

 

 

Importante salientar a diferença entre hacker e cracker. Porém a diferença aqui 

explanada será a mais relevante, não havendo necessidade de aprofundamento nos diversos 

conceitos e nomes existentes nas bibliografias no geral, que, apesar de haver diversas 

definições, as tratadas aqui são as mais conhecidas até mesmo por englobarem a maioria das 

existentes. 

Os hackers são aqueles que estudam e analisam as vulnerabilidades e problemas 

encontrados em sistemas (programas, redes, etc.) com a finalidade de estudo desses casos e 

até mesmo de solução e contribuição com a segurança, agindo dentro da legalidade. Já os 

crakers tem propósito malicioso, ou seja, usam tais brechas para o cometimento de condutas 

ilícitas e criminais. 

Para maior explanação, conforme Rogério Greco (2013, p.1): 

 

Aquele que tem conhecimento e habilidade suficientes para violar mecanismos de 

segurança, invadindo dispositivo informático alheio, é chamado de hacker. 

Conforme lições de Sandro D’Amato  ogueira, “este indivíduo em geral domina a 

informática, é muito inteligente, adora invadir sites, mas na maioria das vezes não 

com a finalidade cometer crimes; costumam se desafiar entre si, para ver quem 

consegue invadir tal sistema ou página na internet, isto apenas para mostrar como 

estamos vulner veis no mundo virtual”. 

Por outro lado, existe, também, a figura do cracker, que, ainda de acordo com os 

ensinamentos de Sandro D’Amato  ogueira, é aquele que “usa a internet para 

cometer crimes, fraudes bancárias e eletrônicas, furto de dados, golpes e grandes 

estragos. São verdadeiras 

quadrilhas de jovens que não se contentam apenas em invadir um sistema, usam sua 

inteligência e domínio da informática para causar prejuízos de milhares de reais, 

tanto contra pessoas físicas, como jurídicas, órgãos públicos etc.  

Diversas são as técnicas, métodos, recursos e/ou ferramentas existentes e que são 

utilizadas pelos criminosos para o cometimento de delitos virtuais e/ou cometidos 

em ambientes virtuais, porém serão explanadas as tidas como mais relevantes 

relacionadas com a finalidade deste trabalho.  

No entanto, apesar de que muitas dessas técnicas, métodos recursos e ferramentas 

existentes possuam propósito malicioso, nada impede que sejam utilizadas para 

outros fins diversos. Cabe observar também que algumas delas não possuem 
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finalidade maliciosa e sim determinadas pessoas as utilizam para o cometimento de 

crimes. 

 

 

1.3.1 malware 

 

O malware será visto primeiro, pois se trata de um tipo de programa com fim 

malicioso o que engloba diversos tipos de software com tal finalidade. Segundo Moisés de 

Oliveira Cassanti (2014 p. 8):  

  termo malware é a contra ão de “malicious software”  programa malicioso  e 

identifica qualquer programa desenvolvido com o propósito de causar dano a um 

computador, sistema ou redes de computadores. É um dos tipos de intrusos que 

podem invadir o seu computador (o outro é o próprio atacante). Os mais comuns são 

os vírus, worms e cavalos de troia. Geralmente se utilizam de ferramentas de 

comunicação conhecidas para se espalharem – como, por exemplo, worms enviados 

por e-mail e mensagens instantâneas, cavalos de troia provenientes de websites e 

arquivos infectados por vírus obtidos por downloads de conexões ponto-a-ponto. O 

malware também tenta explorar as vulnerabilidades existentes nos sistemas, 

tornando sua entrada discreta e fácil.  

 

 

Importante destacar que os demais tipos de Técnicas, métodos, recursos e ferramentas 

tratadas a seguir, em sua maioria, são espécies ou tipos de malwares. 

 

1.3.2 Vírus e Trojan  

 

Talvez o nome vírus seja o mais conhecido (ou um dos) no tocante a tipos de arquivos 

maliciosos no meio virtual. A definição de vírus segundo Spencer Toth Sydow: “programa 

que se replica em sistemas inform ticos e se incorpora nos programas existentes, causando 

desde lentidão, até destrui ão de dados”. 

Para os usuários no geral (pessoas que não possuem conhecimentos em programação 

ou redes de computadores) e aqueles que usam diariamente o computador, seja para uso 

pessoal, familiar ou até mesmo profissional é interessante que se tenha instalado, no 

dispositivo informático utilizado pela pessoa (seja ele computador, celular ou tablet), um 

antivírus e até mesmo outros programas para uma maior proteção e segurança. 

Já os trojans são espécies de malware que vêm disfarçados, sendo conhecidos como 

“Cavalo de Tróia”. Ainda, para complementar o conceito do que sejam trojans, preceitua 

Damásio de Jesus (2016 p.35): 
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Espécie de malware.  rograma que faria algo além do que parece. “cavalo de troia” 

é uma instru ão ou código malicioso comumente ocultado em outro software, que, 

instalado, torna um computador ou sistema vulner vel ou mesmo explora 

vulnera ilidades j  existentes. Dependendo do trojan, é possível não só acessar um 

sistema, como se tornar administrador, copiar informa ões confidenciais.  uito 

comum o uso de trojan em phishing scam (e-mails maliciosos que falsificam a 

identidade visual de institui ões e induzem usu rios a clicar nestes códigos 

maliciosos, momento em que são infectados, ou spear phishing, que é o phishing 

direcionado, focado em um grupo ou organiza ão específicos .  rogramas como 

binders, joiners e packers podem compactar um trojan ou inseri-lo juntamente ao 

outro programa comum e inofensivo, com um game e até mesmo uma apresenta ão 

de slides.  

 

 

Por fim, é importante manter atualizado o programa (ou até mesmo os programas) de 

segurança instalado no dispositivo informático utilizado pelo usuário. 

 

1.3.3 Sniffing e Scanning 

 

O sniffing trata-se de um programa de computador (não necessariamente malicioso) 

para análise e monitoramento do tráfego em uma rede. Conforme abaixo: (2018,  

https://www.avast.com/pt-br/c-sniffer): 

Um sniffer não necessariamente é malicioso. Na verdade, este tipo de software é 

usado com frequência para monitorar e analisar o tráfego de rede para detectar 

problemas e manter um fluxo eficiente. No entanto, um sniffer também pode ser 

usado com má fé. Eles capturam tudo o que passa por eles, inclusive senhas e nomes 

de usuários não criptografados. Dessa forma, os hackers com acesso a um sniffer 

terão acesso também a qualquer conta que passar por ele. Além disso, um sniffer 

pode ser instalado em qualquer computador conectado a uma rede local. Ele não 

precisa ser instalado no próprio aparelho que se deseja monitorar. Em outras 

palavras, ele pode permanecer oculto durante a conexão. 

 

 

Exemplo de utilização deste programa é o caso do administrador de redes de uma 

empresa que o utiliza para o monitoramento do que está trafegando na rede da empresa. 

Conforme o exemplo, neste caso, o programa está sendo utilizado para prevenção e segurança 

da rede com fim não malicioso. 

Diferente do exemplo acima, determinado administrador também pode se utilizar 

desses dados que estão sendo monitorados e utilizá-los com propósito malicioso. 

Já o scanning é uma técnica consistente em fazer varreduras à procura de informações 

e vulnerabilidades. Interessante destacar (2019, https://cartilha.cert.br/ataques/): 

 

https://www.avast.com/pt-br/c-sniffer
https://cartilha.cert.br/ataques/
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Varredura em redes, ou scan1, é uma técnica que consiste em efetuar buscas 

minuciosas em redes, com o objetivo de identificar computadores ativos e coletar 

informações sobre eles como, por exemplo, serviços disponibilizados e programas 

instalados. Com base nas informações coletadas é possível associar possíveis 

vulnerabilidades aos serviços disponibilizados e aos programas instalados nos 

computadores ativos detectados. 

A varredura em redes e a exploração de vulnerabilidades associadas podem ser 

usadas de forma: 

Legítima: por pessoas devidamente autorizadas, para verificar a segurança de 

computadores e redes e, assim, tomar medidas corretivas e preventivas. 

Maliciosa: por atacantes, para explorar as vulnerabilidades encontradas nos serviços 

disponibilizados e nos programas instalados para a execução de atividades 

maliciosas. Os atacantes também podem utilizar os computadores ativos detectados 

como potenciais alvos no processo de propagação automática de códigos maliciosos 

e em ataques de força bruta (mais detalhes no Capítulo Códigos Maliciosos 

(Malware) e na Seção 3.5, respectivamente). 

[1] Não confunda scan com scam. Scams, com "m", são esquemas para enganar um 

usuário, geralmente, com finalidade de obter vantagens financeiras (mais detalhes no 

Capítulo Golpes na Internet). 

 

 

Para exemplificar o entendimento dessa técnica, basta imaginá-la sendo utilizada pelo 

administrador de redes de uma empresa na prevenção de possíveis ataques em sua rede. Cabe 

observar também que dificilmente essa técnica é utilizada por quem não possua o mínimo de 

conhecimento no assunto. 

 

1.3.4 Backdoor 

 

Traduzindo para o português backdoor significa porta dos fundos e o nome deste 

recurso literalmente é autoexplicativo. Pode-se afirmar que é um recurso, com a finalidade de 

acesso remoto por terceiros, que de modo compreensível é explicado por Jesus, Damásio de 

(2016 p. 36): 

Código malicioso implantado pelo cracker ou trojan, que permite o escalonamento 

de privilégio, a invasão, a tomada do sistema ou o desligamento de mecanismos de 

segurança. Para alguns especialistas, backdoor não é vulnera ilidade, mas um 

código malicioso que permite acesso facilitado ao sistema ou máquina. Em outras 

palavras,  ackdoor é um meio não documentado de acessar um sistema, burlando os 

mecanismos de autenticação. Algumas backdoors são inseridas propositalmente por 

programadores dos sistemas e outras podem ser inseridas por atacantes durante o 

comprometimento de um sistema, ataque de vírus, trojan e worm. Normalmente, os 

atacantes usam backdoor para facilitar o acesso futuro a um sistema previamente 

comprometido. 
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Neste caso, subjetivamente, basta uma comparação metafórica para facilitar a 

compreensão do funcionamento deste recurso. Conforme visto acima os ataques ocorrem em 

brechas de segurança de um determinado sistema. 

 

1.3.5 Spyware  

 

Conforme o próprio nome já diz, trata-se de um programa espião, conforme Cassanti 

(2014 p.17): 

Spyware são programas espiões cuja função é coletar informações sobre o usuário e 

seus costumes na internet com ou sem seu conhecimento. 

Eles podem ser usados para determinados fins como: 

Publicidade. 

Coleta de informações pessoais. 

A alteração da configuração do seu computador. 

Mas a maioria dos spywares é maliciosa. Seu objetivo é, geralmente, capturar 

senhas, dados bancários e informações de cartão de crédito – e enviá-los através da 

internet para os fraudadores. 

A propagação dos spywares é semelhante a dos cavalos de troia, porém se difere 

desses por não ter como objetivo que o sistema do usuário seja dominado ou 

manipulado por atacantes. 

 

 

Eles também são muito utilizados pelas empresas para fins comerciais, por exemplo, 

determinada empresa traça o perfil de determinado usuário baseado em seus hábitos 

(coletados de alguma maneira por ela) e repassa ou até mesmo vende esses dados para 

terceiros ou empresas interessadas neles. 

É interessante mencionar que existem os antispywares que fazem parte dos programas 

para segurança no meio virtual (exemplo dos antivírus), porém eles são específicos para 

proteção dos diversos meios e tipos de ataques de spywares. 

 

1.3.6 Keylogger e screenlogger 

 

São tipos de spywares que capturam tudo o que é digitado pelo usuário (keylogger) e 

são armazenados em arquivos, enviados ao espião ou capturados (screenlogger) pelos 

registros de tela como, por exemplo, teclados virtuais. 

Segundo Spencer Toth Sydow (2015 p. 356-358): 
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Keylogger: programa de computador ou um aparato designado para gravar as teclas 

que um usu rio digita em um período de tempo, remetendo tais registros para 

alguém que, com  ase nisto, consegue desco rir senhas e outras informa ões.  

Screenlogger: forma avan ada de keylogger, capaz de armazenar a posi ão do cursor 

e a tela apresentada no monitor, nos momentos em que o mouse é clicado, ou 

armazenar a região que circunda a posi ão onde o mouse é clicado. Veja tam ém 

Keylogger.  

 

 

Damásio de Jesus ainda destaca a existência de keylogger físico: “onde um adaptador 

é inserido entre o teclado e o computador”. Um exemplo bastante conhecido é o dos caixas 

eletrônicos de bancos em que os criminosos instalam um dispositivo no caixa e todos os 

dados digitados nele vão para um terceiro, no caso, para os criminosos. 

 

1.3.7 Brute force 

 

Pode-se considerá-lo uma técnica em que o atacante tenta quebrar a senha ou acessar 

determinada plataforma (rede, servidor, site, etc.) através de tentativas (quantas forem 

necessárias) que podem ser manual (“na ra a”: programação) ou por software até que se 

consiga atingir o objetivo pretendido. 

Segundo Dam sio de Jesus: “técnica para que ra de senhas e acesso a sistemas que 

consiste em tentar todas as com ina ões possíveis.  uitas ferramentas hoje disponíveis 

automatizam o  rute force.” 

Cabe observar ainda que esse tipo de ataque pode ser realizado manualmente pelo 

usuário, ou seja, se determinado site, plataforma ou programas no geral não possuir 

mecanismo de defesa é possível tentar várias combinações, porém, em regra, não é viável pelo 

tempo que essa prática realizada de forma manual poderá demandar. 

 

1.3.8 Bot e Botnet 

 

Aqui as vítimas costumam ser conhecidas por “zum is”, é um sistema um pouco mais 

complexo para explanação, porém o site do Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de 

Incidentes de Segurança no Brasil, traz (Acesso em Mar. 2019 

https://cartilha.cert.br/malware/):  

 

Bot é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que 

permitem que ele seja controlado remotamente. Possui processo de infecção e 

https://cartilha.cert.br/malware/
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propagação similar ao do worm, ou seja, é capaz de se propagar automaticamente, 

explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. 

A comunicação entre o invasor e o computador infectado pelo bot pode ocorrer via 

canais de IRC, servidores Web e redes do tipo P2P, entre outros meios. Ao se 

comunicar, o invasor pode enviar instruções para que ações maliciosas sejam 

executadas, como desferir ataques, furtar dados do computador infectado e enviar 

spam. 

Um computador infectado por um bot costuma ser chamado de zumbi (zombie 

computer), pois pode ser controlado remotamente, sem o conhecimento do seu dono. 

Também pode ser chamado de spam zombie quando o bot instalado o transforma em 

um servidor de e-mails e o utiliza para o envio de spam. 

Botnet é uma rede formada por centenas ou milhares de computadores zumbis e que 

permite potencializar as ações danosas executadas pelos bots. 

Quanto mais zumbis participarem da botnet mais potente ela será. O atacante que a 

controlar, além de usá-la para seus próprios ataques, também pode alugá-la para 

outras pessoas ou grupos que desejem que uma ação maliciosa específica seja 

executada. 

Algumas das ações maliciosas que costumam ser executadas por intermédio de 

botnets são: ataques de negação de serviço, propagação de códigos maliciosos 

(inclusive do próprio bot), coleta de informações de um grande número de 

computadores, envio de spam e camuflagem da identidade do atacante (com o uso 

de proxies instalados nos zumbis).  

 

 

Para um maior esclarecimento, bot é o programa botnet é o nome dado ao tipo de 

ataque em comento, em que suas vítimas são os “zum is”.  Observa-se que esse é um tipo um 

pouco mais complexo, pois quanto mais dispositivos envolvidos, melhor é o funcionamento 

do sistema. 

 

1.3.9 Ransomware 

 

Pode-se compará-lo a um tipo de “sequestro virtual” e como a finalidade deste 

capítulo não é o aprofundamento das técnicas métodos, recursos e ferramentas, basta 

conceituá-lo de maneira sucinta para o entendimento do funcionamento desse tipo de ataque. 

Nas palavras de Cassanti (2014, p.13): 

 

Este é um tipo de malware que bloqueia o sistema e exige resgate. Geralmente, 

depois se instalado, o programa irá criptografar o disco do computador ou bloquear 

o acesso da vítima ao sistema deixando uma mensagem de “resgate” que exige uma 

taxa para decodificar os arquivos ou restaurar o sistema. Essencialmente, os 

atacantes mantêm o computador como refém e tentam extorquir dinheiro em troca 

de liberar o acesso ao computador, mas é importante entender que a vítima não vai 

recuperar o acesso ao seu sistema, mesmo pagando o dinheiro “resgate”. É uma 

farsa. 

Essas ameaças geralmente se instalam através de vulnerabiliades do computador da 

vítima, quando usuários desavisados abrem e-mails de phishing ou acessam sites 

maliciosos. Os ransowares são detectados pelos antivírus com certa facilidade, pois 
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costumam criptografar arquivos grandes, mas alguns possuem opções que escolhem 

inteligentemente quais pastas criptografar ou permitem que o atacante faça isso.  

 

 

Cabe ressaltar a importância das cópias de segurança, pois elas são imprescindíveis, 

ainda que para uso pessoal, familiar ou profissional. O ramsomware vem ganhando destaque 

há algum tempo no Brasil pelo número crescente desse tipo de ataque, apelidado por 

“sequestro virtual” pelo seu procedimento. 

 

1.3.10 Engenharia social 

 

A engenharia social foi deixada por último, não por ser menos importante, pois para 

usá-la não há necessidade de possuir grandes conhecimentos e habilidades em programação. 

Ela é utilizada há muito tempo para diversos fins, não necessariamente para delitos, mas por 

algumas dessas finalidades estarem ligadas ao meio virtual é importante conceituá-la. Nas 

palavras de Emerson Wendt Higor e Vinicius Nogueira Jorge (2013, p.21) 

 

É a utilização de um conjunto de técnicas destinadas a ludibriar a vítima, de forma 

que ela acredite nas informações prestadas e se convença a fornecer dados pessoais 

nos quais o criminoso tenha interesse ou a executar tarefa e/ou aplicativo. 

 

 

Portanto, é de suma importância ficar atento ao que é acessado na internet e 

principalmente às mensagens recebidas pelas diversas vias existentes (E-mail; SMS, dentre 

outras). 

 

1.3.11 Observações finais  

 

Cabe reforçar, mais uma vez, como foi dito no início deste capítulo, que diversas são 

as técnicas, métodos, recursos e ferramentas utilizadas pelos infratores para o cometimento 

dos crimes cometidos em ambientes virtuais. Contudo, foram expostas neste trabalho as tidas 

como mais relevantes e conhecidas pelo público em geral.  

Existem outras técnicas, métodos, recursos e ferramentas que cabe o aprofundamento 

para quem é da área, mas para aqueles com curiosidade no tocante à segurança da informação, 
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existem diversos sites, artigos e até mesmo bibliografias técnicas (nacionais e traduzidas) 

tratando do assunto. 
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II LEGISLAÇÃO BRASILEIRA A RESPEITO DOS CRIMES VIRTUAIS 

 

 

Apesar de se tratar de um assunto complexo para os operadores do Direito, o presente 

capítulo intenta expor as principais Leis no tocante aos crimes virtuais. Importante observar 

que serão explanadas as Leis com maior relevância vigentes no país referentes à finalidade do 

trabalho. E, ao final deste capítulo, serão explanados alguns projetos de Lei referentes ao tema 

principal deste trabalho. 

 

2.1 Código penal e os crimes virtuais 

 

 

Diversas são as condutas que levam ao cometimento dos delitos virtuais, contudo, ao 

contrário do que se imagina, muitos deles levam esse rótulo por serem praticados no meio 

cibernético. Porém nesses crimes o ambiente virtual é apenas um meio/local utilizado para o 

cometimento deles. 

 Muitos desses crimes estão tipificados no Decreto-Lei Nº 2.284 de 1940 (Código 

Penal). Reforçando essa ideia, segundo o professor Clé er  asson: “A legisla ão penal 

brasileira sempre possuiu arsenal para combater a imensa maioria dos crimes eletrônicos, algo 

em torno de 95%”. 

Contudo, o que é normal devido à evolução legislativa, houve algumas alterações e 

inclusões de artigos no código referentes aos crimes virtuais e que algumas tidas como mais 

relevantes serão explanadas mais à frente neste capítulo. 

 

2.2 Lei nº 11.829 de 2008  

 

 

O objetivo precípuo da Lei em comento é a proteção da criança e do adolescente, 

porém, subsidiariamente, vem ao encontro do estudo principal deste trabalho.  

Conforme abaixo: 

 

Altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente, para aprimorar o combate à produção, venda e distribuição de 
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pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal material e 

outras condutas relacionadas à pedofilia na internet. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º Os arts. 240 e 241 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar 

com a seguinte redação:  

“Art. 240.   roduzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer 

meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente:  

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.  

§1º Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer 

modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas referidas no 

caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena.  

§2º  Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime:  

I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la;  

II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou  

III – prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o terceiro 

grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, 

a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento.” 

(NR)  

“Art. 241.  Vender ou expor   venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha 

cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: 

 Pena – reclusão, de 4  quatro  a 8  oito  anos, e multa.”       

Art. 2º A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes arts. 241-A, 241-B, 241-C, 241-D e 241-E:  

“Art. 241-A.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou 

divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou 

telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito 

ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:  

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.  

§1º Nas mesmas penas incorre quem:  

I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou 

imagens de que trata o caput deste artigo;  

II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, 

cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. 

 §2º As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1o deste artigo são puníveis 

quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa 

de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. 

 Art. 241-B.  Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo 

ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 

envolvendo criança ou adolescente: 

 Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 §1º A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o 

material a que se refere o caput deste artigo. 

 §2º Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às 

autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-

A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita por: 

 I – agente público no exercício de suas funções; 

 II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades 

institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos 

crimes referidos neste parágrafo; 

 III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou 

serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material 

relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder 

Judiciário. 

 § 3º As pessoas referidas no § 2o deste artigo deverão manter sob sigilo o material 

ilícito referido. 

 Art. 241-C.  Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo 

explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de 

fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual: 

 Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.  
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Parágrafo único.  Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, 

disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou 

armazena o material produzido na forma do caput deste artigo. 

 Art. 241-D.  Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de 

comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: 

 Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

 Parágrafo único.  Nas mesmas penas incorre quem: 

 I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito 

ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso; 

 II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança 

a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. 

 Art. 241-E.   ara efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo 

explícito ou pornogr fica” compreende qualquer situa ão que envolva crian a ou 

adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos 

órgãos genitais de uma crian a ou adolescente para fins primordialmente sexuais.” 

 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Brasília, 25 de novembro de 2008; 187º da Independência e 120º da República. 

 

 

Por fim, importante salientar, que, para ter acesso a alguns dos materiais mencionados 

pela Lei, não precisa se utilizar de nenhuma técnica de invasão ou possuir conhecimentos 

técnicos em programação, basta ter arquivos guardados em algum dispositivo virtual pessoal. 

A Lei contribuiu ainda mais para o combate dessas práticas criminalizando condutas antes 

carentes de tipificação. 

 

2.3 Lei nº 12.735 de 2012 

 

 

Esta Lei traz alterações no Decreto-Lei nº 2.848 de 1940 (Código Penal), no Decreto-

Lei no 1.001 de 1969 (Código Penal Militar) e na Lei nº 7.716 de 1989. 

Conforme Marcelo Crespo (2012, https://canalcienciascriminais.com.br/as-leis-no-12-

7352012-e-12-7372012-e-os-crimes-digitais-acertos-e-equivocos-legislativos/): 

So re a lei nº 12.735/12, enquanto projeto foi apelidada de “AI-5 digital” por conta 

dos pontos polêmicos que continha, em especial, os referentes à guarda dos logs de 

acesso dos usuários pelos provedores. Em face disso o projeto foi esvaziado e se 

tornou uma lei com poucas e frágeis disposições. Em resumo, o texto aprovado 

determina que os órgãos da polícia judiciária deverão criar delegacias especializadas 

no combate a crimes digitais (art. 4º). A medida é salutar, mas depende do Poder 

Público a ela prover a concretude necessária, investindo na especialização da Polícia 

com treinamentos e equipamentos. 

 

 

Trata-se de uma Lei pouco conhecida, porém de suma importância no que se diz 

respeito ao assunto crimes virtuais.  

Diz a Lei: 

https://canalcienciascriminais.com.br/as-leis-no-12-7352012-e-12-7372012-e-os-crimes-digitais-acertos-e-equivocos-legislativos/
https://canalcienciascriminais.com.br/as-leis-no-12-7352012-e-12-7372012-e-os-crimes-digitais-acertos-e-equivocos-legislativos/
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Altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, o 

Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, e a Lei no 

7.716, de 5 de janeiro de 1989, para tipificar condutas realizadas mediante uso de 

sistema eletrônico, digital ou similares, que sejam praticadas contra sistemas 

informatizados e similares; e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º  Esta Lei altera o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 

Penal, o Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, e a 

Lei no 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para tipificar condutas realizadas mediante 

uso de sistema eletrônico, digital ou similares, que sejam praticadas contra sistemas 

informatizados e similares; e dá outras providências.  

Art. 2º (VETADO)  

Art. 3 º (VETADO)  

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

setores e equipes  especializadas no combate à ação delituosa em rede de 

computadores, dispositivo de comunicação ou sistema informatizado.  

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

a vigorar com a seguinte redação:  

“Art.20...................................................................................................................... .....

..........................................§3º........................................................................................

....................................................................................”  

II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou 

da publicação por qualquer meio; 

....................................................................................”       

Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua 

publicação oficial.  

Brasília, 30 de novembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República. 

 

 

Não há muitas explanações a serem feitas, mas com certeza em um mundo cada vez 

mais tecnológico e com a tecnologia em constante evolução, as polícias, forças de segurança e 

forças armadas em geral, consequentemente, terão de acompanhar e se adaptar a esse avanço. 

 

2.4 Lei 12.737 de 2012 

 

 

O artigo primeiro desta Lei traz expresso: “Esta Lei dispõe so re a tipifica ão criminal 

de delitos inform ticos e d  outras provid ncias” (lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012). 

Inseriu alguns crimes no Código Penal relativos aos crimes virtuais e serão explanados neste 

tópico.  

Contudo, importante salientar, para enriquecimento introdutório, que, preceitua 

Damásio de Jesus (2016 p.85): 

Apelidada de “Lei Carolina Dieckmann”, a Lei n. 12.737/2012, que tipifica os 

crimes ci ernéticos, adveio do  rojeto de Lei n. 2.793/20115, sendo agilizado no 

início de 2013 pelo “casuísmo em que fotos íntimas da atriz teriam sido 

supostamente copiadas de seu computador e divulgadas na internet”. Na verdade, a 
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legisla ão veio atender a uma demanda antiga do setor financeiro, duramente 

impactado com os golpes e fraudes eletr nicas, ainda que considerada uma lei 

a solutamente “circunscrita”, em compara ão aos projetos so re crimes ci ernéticos 

que tramitavam no congresso nacional. Entendeu-se em aprovar uma lei menor, com 

pontos menos pol micos, a não ter nada regulamentando crimes ci ernéticos, eis 

que, diz o ditado, a lei é como remédio, deve ser ministrado em doses, pois se 

ministrarmos tudo de uma vez, podemos matar o paciente. 

 

 

Foram inseridos os seguintes crimes ao Código Penal derivados da Lei em comento: 

Invasão de dispositivo informático (Art. 154-A); Interrupção ou perturbação de serviço 

telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública (Art. 

266); Falsificação de documento particular, Falsificação de cartão (Art. 298), conforme citado 

abaixo: 

 

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:      (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.        (Incluído pela Lei nº 

12.737, de 2012)     Vigência 

§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.        (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

§2º Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo 

econômico.        (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

§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:        (Incluído 

pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui 

crime mais grave.        (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

§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.        (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)    Vigência 

§5º Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra:        

(Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

I - Presidente da República, governadores e prefeitos;        (Incluído pela Lei nº 

12.737, de 2012)      Vigência 

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;        (Incluído pela Lei nº 12.737, de 

2012)     Vigência 

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 (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012) Vigência 

IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal 

ou do Distrito Federal.      (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)    Vigência 

Art. 266 - Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou 

telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

§1º Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de 

utilidade pública, ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento.      (Incluído pela 

Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 
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§ 2º Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade 

pública.      (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar 

documento particular verdadeiro: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 

Falsificação de cartão (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular 

o cartão de crédito ou débito.      (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

 

 

Importante salientar que esta Lei, como citado acima, veio devido a uma demanda de 

setores prejudicados por esses tipos de condutas, porém um fato que levou o assunto a uma 

repercussão nacional foi quando uma atriz teve suas fotos íntimas vazadas na internet, ou seja, 

dificultando o trabalho dos operadores do Direito no que tange ao enquadramento da conduta 

que carecia de tipificação legislativa. 

 

2.5 Lei nº 12.965 de 2014 

 

 

Segundo Victor Hugo  ereira Gon alves: “   arco Civil é uma legisla ão cujo 

o jetivo precípuo é o de regular as rela ões sociais entre os usu rios de internet.” 

Conhecida como Marco Civil da Internet a Lei 12.965/14 recebeu o apelido de 

“Constitui ão da Internet”, pois ela traz regulamenta ões a respeito do uso da internet no país. 

Deste modo, preceitua o artigo primeiro: “Esta Lei esta elece princípios, garantias, direitos e 

deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos  unicípios em rela ão   matéria.”  Lei nº 12.965 de 2014 . 

Complementado, segundo Damásio de Jesus (2016 p. 168): 

 

   arco civil da internet é considerado a “constitui ão da internet”, garantindo 

direitos e deveres a todos os atores da internet  rasileira  usu rios, provedores de 

conexão e de servi os em geral . Fruto de um projeto nascido em 29 de outu ro de 

2009, da secretaria de Assuntos Legislativos do  inistério da Justi a, em parceria 

com a Escola de Direito do rio de Janeiro da Funda ão Getulio Vargas, o  arco 

civil foi uma constru ão cola orativa, disponível para consulta p  lica entre 

novembro de 2009 e junho de 2010, tendo rece ido mais de duas mil contri ui ões1. 

Após a fase de participa ão popular, ingressou no congresso em 24 de agosto de 

2011, por meio do Projeto de Lei n. 2.126, de iniciativa do Poder Executivo, projeto 

que visou estabelecer princípios, garantias, direitos e de- veres para o usu rio da 

internet no Brasil2. A legisla ão tem escopo de evitar, igualmente, decisões 

contraditórias proferidas pelo Judici rio, em casos semelhantes envolvendo 

tecnologia da informa ão, gerando inseguran a jurídica. Foi sancionado pela 

 resid ncia da rep  lica em 23 de a ril de 2014, tornando-se a Lei n. 12.965. 

Cogita-se, ainda, da propositura na Assembleia das nações Unidas de um possível 
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Marco civil internacional. O Marco civil da internet pode ser integrado  s leis o jeto 

de estudo neste livro. São complementares nas atividades envolvendo repressão a 

crimes cibernéticos (JESUS, Damásio de, 2016, p. 168). 

 

 

A Lei possui cinco capítulos, sendo eles: capítulo I trata das disposições preliminares, 

o capítulo II dos direitos e garantias dos usuários, o capítulo III da provisão de conexão e de 

aplicações de internet, o capítulo IV da atuação do poder público e, por fim, o capítulo V trata 

das disposições finais (Lei nº 12.965 de 2014), conforme trazido abaixo: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria. 

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS USUÁRIOS 

CAPÍTULO III 

DA PROVISÃO DE CONEXÃO E DE APLICAÇÕES DE INTERNET 

Seção I 

Da Neutralidade de Rede 

Seção II 

Da Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais e às Comunicações Privadas 

Subseção I 

Da Guarda de Registros de Conexão 

Subseção II 

Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de Conexão 

Subseção III 

Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de 

Aplicações 

Seção III 

Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros 

Seção IV 

Da Requisição Judicial de Registros 

CAPÍTULO IV 

DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Por se tratar de uma Lei um pouco extensa não é viável citá-la em sua totalidade, 

ressaltando que a Lei em comento pode ser considera como um avanço importante em nosso 

país no tocante a evolu ão legislativa em rela ão ao assunto “Internet” e dispositivos 

tecnológicos, afinal ela serve como regulamentação do uso da internet e dispositivos 

telemáticos no Brasil. 
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2.6 Lei nº 13.772 de 2018 

 

 

A Lei nº 13.722/2018 foi uma das novidades legislativas do ano de 2018 e que vem ao 

encontro do tema referente aos crimes virtuais e/ou praticados em ambientes virtuais 

alterando o Código Penal e a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Importante mencioná-

la tendo em vista as condutas trazidas por ela que careciam de tipificação. 

 

LEI Nº 13.772, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Altera a Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e o Decreto-

Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para reconhecer que a 

violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar e para 

criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual 

ou libidinoso de caráter íntimo e privado. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º  Esta Lei reconhece que a violação da intimidade da mulher configura 

violência doméstica e familiar e criminaliza o registro não autorizado de conteúdo 

com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado. 

Art. 2º O inciso II do caput do art. 7º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei 

Maria da Penha), passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7º  ...................................................................................................................  

.................................................................................................................................” 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 

violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e 

vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação; 

.......................................................................................................................”      

Art. 3º O Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo I-A: 

CAPÍTULO I-A 

DA EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE SEXUAL 

Registro não autorizado da intimidade sexual 

Art. 216-B.  Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo 

com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem 

autorização dos participantes: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa. 

Parágrafo único.  Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, 

vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de 

nudez ou ato sexual ou li idinoso de car ter íntimo.” 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 19 de dezembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.  

MICHEL TEMER 

Torquato Jardim 

Gustavo do Vale Rocha 

Raul Jungmann 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.12.2018 
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Isso demonstra que a legislação brasileira está evoluindo e buscando se adequar em 

relação aos assuntos relacionados aos crimes virtuais e/ou cometidos em ambientes virtuais 

contribuindo ainda mais para o combate a impunidade das condutas que carecem de previsão 

legislativa. Contudo, por se tratar de uma Lei recente (levando em consideração a data de 

elaboração deste trabalho), ainda não se tem muitos comentários e estudos a respeito dela. 

 

2.7 Projetos de lei a respeito dos crimes virtuais  

 

 

Conforme já visto no início deste capítulo o Código Penal abrange a maioria dos 

crimes cometidos em ambiente virtual, ele ainda carece de ajustes e complementação em se 

tratando de crimes virtuais. Porém, a maior necessidade legislativa encontrada no país é em 

relação à legislação específica, tornando-se um desafio para o poder legislativo, até mesmo 

pela complexidade do assunto. 

Existem diversos projetos de lei referentes aos crimes virtuais, contudo não há 

necessidade e nem seria viável expor todos eles taxativamente, o que fugiria do foco principal 

deste trabalho. Contudo, cabe ressaltar que conforme análise, pesquisa e estudo desses 

projetos, serão trazidos alguns deles tidos como mais relevantes no tocante ao tema crimes 

virtuais. 

 

2.7.1 Projeto de Lei do Senado n° 236, de 2012  

 

O projeto em questão trata-se do novo código penal que está em tramitação no Senado. 

Importante mencionar o que diz Damásio de Jesus a respeito do assunto: 

 

Em 27 de junho de 2012, o anteprojeto que propõe a reforma do código Penal foi 

entregue ao presidente do senado. A proposta foi elaborada por juristas e tramita no 

congresso nacional como PLs n. 236/2012. o Anteprojeto foi apresentado ao então 

 residente do senado José Sarney e foi fruto de sete meses de discussões de uma 

comissão de Juristas. Apesar da ampla discussão, ainda assim é considerado um 

projeto repleto de falhas, o que indica que longe est  de aprovação. Durante o 

trâmite, o  rojeto j  rece eu mais de 30 mil sugestões de setores da sociedade civil e 

entidades, tendo ainda recebido mais de 350 emendas. Não restam dúvidas de que a 

discussão só  est  começando, de maneira que é muito precoce para tratarmos seus 

reflexos em relação aos crimes cibernéticos. A despeito deste fato, é possível j  

visualizar os pontos que a reforma do código Penal traz em relação aos crimes 
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cibernéticos. Muitas das propostas em relação a cibercrimes são incompatíveis 

considerando as leis j   existentes. outras ainda carecerão de maiores estudos, pois 

são genéricas e com possibilidade de amplas interpretações. (Jesus, Damásio de; 

2016; p. 182). 

 

 

Neste projeto os crimes virtuais (termo escolhido para ser utilizado neste trabalho) são 

tratados como crimes cibernéticos, o que não muda em nada sendo apenas a nomenclatura 

utilizada pelo projeto, tendo destinado um capítulo específico para esses crimes. 

Segue abaixo a explicação da ementa do projeto retirada do site do Senado (2012, 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404): 

Ementa:  

Reforma do Código Penal Brasileiro. 

 

Explicação da Ementa:  

Institui novo Código Penal, sendo divido em Parte Geral (art. 1º ao 120) e Parte 

Especial (art. 121 ao 541). Sendo a Parte Geral dividida nos seguintes Títulos: I - 

Aplicação da Lei Penal (art. 1º ao 13); II - Do Crime (art. 14 ao 44); III - Das Penas 

(art. 45 ao 70); VI - Da Individualização das Penas (art. 71 ao 94); V - Medidas de 

Segurança (art. 95 ao 98); VI - Ação Penal (art. 99 ao 104); VII - Barganha e 

Colaboração com a Justiça (art. 105 ao 106); VIII - Extinção da Punibilidade (art. 

107 ao 120). A Parte Especial tem os seguintes Títulos: I - Crimes Contra a Vida 

(art. 121 ao 154); II - Crimes Contra o Patrimônio (art. 155 ao 171); III - Crimes 

contra a Propriedade Imaterial (art. 172 ao 179); IV - Crimes Contra a Dignidade 

Sexual (art. 180 ao 189); V - Crimes Contra a Incolumidade Pública; VI - Crimes 

Cibernéticos (art. 208 ao 211), VII - Crimes Contra a Saúde Pública (art. 212 ao 

238); VIII – Crimes Contra a Paz Pública (art. 239 ao 258); IX - Crimes Contra a Fé 

Pública (art. 259 ao 270); X – Crimes Contra a Administração Pública (art. 271 ao 

324); XI – Crimes Eleitorais (art. 325 ao 338); XII - Dos Crimes Contra as Finanças 

Públicas (art. 339 ao 347); XIII – Crimes Contra a Ordem Econômico-Financeira 

(art. 348 ao 387); XIV – Crimes contra Interesses Metaindividuais (art. 388 ao 451); 

XV – Crimes Relativos a Estrangeiros (art. 452 ao 457); XVI – Crimes Contra os 

Direitos Humanos (art. 458 ao 503); XVII – Crimes de Guerra (art. 504 ao 541). O 

Código entrará em vigor noventa dias após a data de sua publicação (art. 542). 

Indica, de forma específica, todas as disposições legais que serão revogadas (art. 

543).  

 

 

Conforme visto, esse é um projeto que pelo tempo que está em tramitação e pela 

complexidade do assunto, ainda deve se estender por mais algum tempo. Contudo, é 

interessante mencioná-lo tendo em vista a importância do que ele trata que é a elaboração de 

um novo código penal, revolucionando todo o ordenamento jurídico brasileiro no tocante ao 

Direito Penal. 

 

2.7.2 PL 7758/2014 

 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404
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O PL 7758/2014 de autoria de Nelson Marchezan Junior - PSDB/RS encontra-se com 

o status: “ ronta para  auta no  LE Á I    LE  ” e traz como ementa: “ odifica o 

disposto no art. 307 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código  enal”. 

O projeto trata a respeito do crime de falsa identidade cometido no meio virtual, 

conforme trecho do inteiro teor trazido abaixo (2014, 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1263593&filenam

e=PL+7758/2014): 

PROJETO DE LEI Nº , DE 2014 (Do Sr. Nelson Marchezan Junior) Acrescenta 

dispositivo ao art. 307 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 

Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Esta lei tipifica penalmente o uso de falsa 

identidade na rede mundial de computadores. 

Art. 2º O art. 307 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade, inclusive por meio da 

rede mundial de computadores ou qualquer outro meio eletrônico, com o objetivo de 

prejudicar, intimidar, ameaçar, obter vantagem ou causar dano a outrem, em 

proveito próprio ou alheio: 

Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento 

de crime mais grave. 

 

 

 

Conforme visto, o projeto intenta sanar uma lacuna existente no tocante ao crime de 

falsa identidade. Cabe reforçar, que, mais uma vez, o projeto em comento vem ao encontro do 

tema deste trabalho, portanto foi interessante citá-lo. 

 

2.7.3 PL 6989/2017 apensado ao PL 8833/2017 

 

Este projeto tem como autor Odorico Monteiro - PROS/CE assim dispondo a ementa: 

“Altera o Marco Civil da Internet, Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014, para incluir 

procedimento de retirada de conteúdos que induzam, instiguem ou auxiliem a suicídio de 

aplica ões de internet”. 

Conforme já visto neste trabalho, a lei nº 12.965 de 2014 (Marco Civil da Internet) 

regulamenta o uso da internet e de dispositivos telemáticos no país. 

Segundo o site Radar Legislativo (2017, https://radarlegislativo.org/projeto/86/) os 

pontos principais do projeto são: 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1263593&filename=PL+7758/2014
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1263593&filename=PL+7758/2014
https://radarlegislativo.org/projeto/86/
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O projeto dispõe que o provedor de aplicações de Internet que disponibilize 

conteúdo gerado por terceiros ficará sujeito às sanções do Art. 12 do Marco Civil, 

caso não retire imagens, vídeos ou outros materiais que induzam, instiguem ou 

auxiliem a suicídio após o recebimento de notificação de usuário ou seu 

representante legal requisitando a indisponibilização desse conteúdo. O autor se 

 aseia no “ rograma  acional de  reven ão do Suicídio”, criado pelo governo de 

Portugal, e defende o projeto afirmando que “a li erdade de expressão é a regra, mas 

a proteção da vida humana é uma exceção pela qual vale a pena estabelecer um 

regramento protetor mais incisivo”. 

 

 

Em análise do inteiro teor do projeto em comento, os pontos principais aqui trazidos 

resumem-no perfeitamente. Porém ele foi apensado ao PL 8833/2017 de autor Senado Federal 

- Ciro Nogueira - PP/PI dispondo a ementa: “Acrescenta art. 244-C à Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para tipificar o crime de induzimento, 

instigação ou auxílio à automutila ão de crian a ou adolescente”. 

Encontra-se na situação atual: “Aguardando Designação de Relator na Comissão de 

Constitui ão e Justi a e de Cidadania  CCJC ”. Abaixo segue um trecho do inteiro teor do 

projeto(2017,https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1607

824&filename=PL+8833/2017):  

Acrescenta art. 244-C à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente), para tipificar o crime de induzimento, instigação ou auxílio à 

automutilação de criança ou adolescente. O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Esta Lei tipifica o crime de induzimento, instigação ou auxílio à 

automutilação de criança ou adolescente. 

Art. 2º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 244-C: 

“Art. 244-C. Induzir ou instigar criança ou adolescente a praticar automutilação, 

ofendendo a sua própria integridade corporal, ou prestar-lhe auxílio para que o faça: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano. 

§ 1º Se a automutilação se consuma, a pena é de 1 (um) a 2 (dois) anos 

de reclusão. 

§ 2º Se do ato resulta lesão corporal de natureza grave, nos termos dos 

§§ 1º e 2º do art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal), a pena é de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão. 

§ 3º Se do ato resulta morte, a pena é de 2 (dois) a 6 (seis) anos de 

reclusão. 

§ 4º Incorre nas penas previstas no caput e nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo quem 

pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios, inclusive redes 

sociais. 

§ 5º Não constitui ato infracional, para efeitos do art. 103 desta Lei, a 

prática de quaisquer das condutas previstas neste artigo por criança ou 

adolescente.” 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal, em 10 de outubro de 2017. 

Senador Cássio Cunha Lima 

Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência 

 

 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1607824&filename=PL+8833/2017
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1607824&filename=PL+8833/2017
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Não há necessidade de entrar em detalhes, pois nesse projeto citado apenas o que vem 

ao encontro do tema deste trabalho é em relação às redes sociais. Por fim, cabe ressaltar que o 

PL 8833/2017 originou-se do PLS 664/2015 que se encontra com o status de tramitação 

encerrada no Senado, explicando a ementa: “Altera o Estatuto da Criança e do Adolescente 

para tipificar o crime de induzimento, instigação ou auxílio à automutilação de criança ou 

adolescente”. 

 

2.7.4 Observações finais 

 

Foram expostos aqui alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional 

advindos de uma minuciosa pesquisa e estudo. Cabe ressaltar, mais uma vez, que os projetos 

aqui explanados vêm ao encontro do tema de crimes virtuais e telemáticos e de conteúdo 

relevanta ao propósito do tema em estudo.  

Contudo, para sanar maiores curiosidades referentes aos demais projetos existentes no 

tocante ao assunto, basta acessar os sites do Congresso e do Senado que os disponibilizam em 

sua íntegra e informando sobre o andamento e status que se encontram. 
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III CRIMES VIRTUAIS 

 

Neste capítulo em um primeiro momento serão tratados o conceito e a classificação do 

que sejam crimes virtuais. Posteriormente serão explanados também alguns crimes 

selecionados por possuírem maior afinidade ao tema deste trabalho. Não serão tratados aqui 

todos os crimes existentes (ou a maioria deles), apenas por uma questão didática relativa ao 

tema em comento. 

 

3.1 Aspectos iniciais: conceito e classificação dos crimes virtuais  

 

 

A carência bibliográfica e doutrinária a respeito do assunto dificulta o conceito do que 

seja crime virtual. Porém a definição aqui exposta será a do professor Damásio de Jesus, que, 

de forma enriquecedora, preceitua: 

Conceituamos crime inform tico como o fato típico e antijurídico cometido por 

meio da ou contra a tecnologia da informa ão. Decorre, pois, do Direito inform tico, 

que é o conjunto de princípios, normas e entendimentos jurídicos oriundos da 

atividade inform tica. Assim, é um ato típico e antijurídico, cometido através da 

inform tica em geral, ou contra um sistema, dispositivo inform tico ou rede de 

computadores. Em verdade, pode-se afirmar que, no crime inform tico, a 

inform tica ou é o  em ofendido ou o meio para a ofensa a  ens j  protegidos pelo 

Direito Penal. (JESUS, Damásio de, 2016, p. 49). 

 

 

Com isso, pode-se chegar à conclusão de que o os crimes virtuais ou informáticos são 

os meios pelos quais são cometidos delitos ou infrações já existentes, mas cabe observar que 

também existem crimes que são especificamente virtuais. 

A classificação mais próxima da uniformidade nas bibliografias e artigos pesquisados 

é a de que os crimes virtuais classificam-se em próprios e impróprios conforme Spencer Toth 

Sydow (2015 p.88): 

 

Delitos inform ticos impróprios são delitos comuns, portanto condutas típicas, 

antijurídicas e culp veis, que são perpetradas utilizando-se de mecanismos 

inform ticos como ferramental, sendo que outros meios poderiam ter sido 

igualmente eleitos para a pr - tica. São, pois, delitos de forma livre.  or sua vez, 

delitos inform ticos próprios são as condutas típicas antijurídicas e culp veis que 

visam atingir um sistema inform tico ou seus dados, precisamente violando sua 

confidencialidade, sua integridade ou sua disponi ilidade. São delitos de forma 

vinculada. 
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Conforme visto, as classificações referentes aos crimes virtuais, não é incomum no 

que tange as classificações dos crimes no geral. Alguns doutrinadores e pesquisadores ainda 

acrescentem a classificação do crime informático misto. 

Ainda Damásio de Jesus (2016, p. 52-53) acrescenta a classificação de mediato ou 

indireto, conforme citado abaixo: 

 

Assim, classificamos os crimes inform ticos em:  

a  crimes inform ticos próprios: em que o  em jurídico ofendido é a tecnologia da 

informa ão em si.  ara estes delitos, a legisla ão penal era lacunosa, sendo que, 

diante do princípio da reserva penal, muitas pr ticas não poderiam ser enquadradas 

criminalmente;  

   crimes inform ticos impróprios: em que a tecnologia da informa ão é o meio 

utilizado para agressão a  ens jurídicos j  protegidos pelo código Penal brasileiro. 

Para estes delitos, a legisla ão criminal é suficiente, pois grande parte das condutas 

realizadas encontra correspond ncia em algum dos tipos penais;  

c  crimes inform ticos mistos: são crimes complexos em que, além da prote ão do 

 em jurídico inform tico  inviola ilidade dos dados , a legisla ão protege outro  em 

jurídico. ocorre a exist ncia de dois tipos penais distintos, cada qual protegendo um 

 em jurídico;  

d  crime inform tico mediato ou indireto: trata-se do delito inform tico praticado 

para a ocorr ncia de um delito não inform tico consumado ao final. Em Direito 

inform tico, comumente um delito inform tico é cometido como meio para a pr tica 

de um delito-fim de ordem patrimonial. Como, por exemplo, no caso do agente que 

captura dados  anc rios e usa para desfalcar a conta corrente da vítima.  elo 

princípio da consun ão, o agente só ser  punido pelo delito-fim (furto). (JESUS, 

Damásio de, 2016, p. 52,53). 

 

 

Observa-se que, ainda por ser um assunto em desenvolvimento doutrinário, essas 

classificações podem sofrer alterações ou até mesmo complementações, porém pelo que foi 

estudado e analisado elas não devem fugir do que já foi mencionado neste início de capítulo. 

 

3.2 Invasão de dispositivo informático  

 

 

O crime encontra-se tipificado no art. 154-A do Código penal, assim dispondo: 

 

Invasão de dispositivo informático (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)      

Vigência 

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 
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tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem 

ilícita:      (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.        (Incluído pela Lei nº 

12.737, de 2012)     Vigência 

§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.        (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

§2º Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo 

econômico.        (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

§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:        (Incluído 

pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui 

crime mais grave.        (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

§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.        (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)    Vigência 

§5º Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra:        

(Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)     Vigência 

I - Presidente da República, governadores e prefeitos;        (Incluído pela Lei nº 

12.737, de 2012)      Vigência 

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;        (Incluído pela Lei nº 12.737, de 

2012)     Vigência 

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        (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012) Vigência 

IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal 

ou do Distrito Federal.      (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)    Vigência 

 

 

Conforme visto no capítulo anterior, o crime em comento adveio da Lei 12.737/2012 

para suprir uma lacuna normativa, como exemplo, os autores do caso da atriz que foi 

mencionado no capítulo anterior, segundo Clé er  asson: “posteriormente identificados e 

responsabilizados pelos crimes de extorsão, difamação e furto, mas não pela invasão do 

computador, em face do v cuo normativo”. 

É importante que algumas observações sejam feitas a respeito deste crime. Segundo 

Guilherme de Souza  ucci: “Invadir significa violar, transgredir, entrar   for a em algum 

lugar, carregando o verbo nuclear do tipo um forte conteúdo normativo.” 

Ainda, segundo Rogério Sanches Cunha (2017 p. 264), entende-se por dispositivo 

informático:  

 

Por dispositivo informático entende-se qualquer aparelho (instrumento eletrônico) 

com capacidade de armazenar e processar automaticamente informações/programas 

(notebook, netbook, tablet, Ipad, Iphone, Smartphone, pendrive etc.) 
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Importante observar que a conduta é a de invadir dispositivo alheio. Conforme 

analisado, no caso de invasão de dispositivo próprio, não há que se falar no crime de invasão 

de dispositivo informático. 

Ainda cabe salientar que, segundo Cléber Masson (2018, p. 330), os dispositivos 

informáticos são divididos basicamente em quatro grupos, conforme abaixo: 

Os dispositivos informáticos dividem-se basicamente em 4 (quatro) grupos: 

dispositivos de processamento: são responsáveis pela análise de dados, com o 

fornecimento de informações, visando a compreensão de uma informação do 

dispositivo de entrada para envio aos dispositivos de saída ou de armazenamento. 

Exemplos: placas de vídeo e processadores de computadores e smartphones; 

dispositivos de entrada: relacionam-se à captação de dados (escritos, orais ou 

visuais). Exemplos: teclados, microfones e webcam; 

dispositivos de saída: fornecem uma interface destinada ao conhecimento ou 

captação, para outros dispositivos, da informação (escrita, oral ou visual) produzida 

no processamento. Exemplos: impressoras e monitores; e 

dispositivos de armazenamento: dizem respeito à guarda de dados ou informações 

para posterior análise. 

Exemplos: pendrives, HDs (hard disks) e CDs (discos compactos). 

 

 

Conforme exposto, por fim, conclui-se que o crime de Invasão de Dispositivos 

Informáticos veio para sanar uma lacuna legislativa, endurecendo o combate a essas condutas 

antes carentes de tipificação. 

 

3.3 Extorsão 

 

 

A extorsão encontra-se tipificada no art. 158 do Código Penal, assim dispondo:  

Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito 

de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se 

faça ou deixar de fazer alguma coisa: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, 

aumenta-se a pena de um terço até metade. 

§ 2º - Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no § 3º do artigo 

anterior.                     Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90 

§ 3o  Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa 

condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, 

de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa; se resulta lesão corporal grave ou morte, 

aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2o e 3o, respectivamente.                  

(Incluído pela Lei nº 11.923, de 2009) 
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Segundo Rogério Sanches Cunha: “pune o delito de extorsão, protegendo, em primeiro 

lugar, o patrim nio e, secundariamente, a inviola ilidade pessoal da vítima.” 

No tocante à jurisprudência, tem-se punido condutas praticadas em ambientes virtuais 

embasadas legalmente por esse artigo, pois a proteção do referido crime não é unicamente o 

patrimônio da vitima e sim também a inviolabilidade pessoal da vítima. 

Ainda, conforme Cléber Masson (2018, p.447): 

 

A extorsão é crime pluriofensivo. A lei penal tutela o patrimônio, principalmente, 

pois o delito está previsto entre os crimes contra o patrimônio, mas não se olvida da 

integridade física e da liberdade individual, uma vez que para executá-lo o sujeito se 

vale de grave ameaça ou violência à pessoa. 

É preciso destacar que o patrimônio, como bem jurídico protegido pelo art. 158 do 

Código Penal, há de ser compreendido em sentido mais amplo do que a propriedade 

e a posse, ao contrário do que se dá no furto e no roubo, pois o tipo penal fala em 

“indevida vantagem econ mica”. Destarte, qualquer que seja a vantagem 

patrimonial obtida ou procurada pelo agente, em detrimento da vítima, estará 

caracterizado um dos requisitos da extorsão. 

De fato, é patrimônio, no contexto do crime em apreço, todo bem ou interesse cujo 

sacrifício represente, para o seu titular, um mal maior do que o prejuízo patrimonial 

correspondente à vantagem exigida pelo extorsionário. São exemplos de tais bens ou 

interesses a honra, a tranquilidade pessoal ou familiar, o crédito comercial etc. 

Contrariamente ao sustentado pela maioria da doutrina, não consideramos correto 

classificar a extorsão como crime complexo. Como se sabe, crime complexo é o que 

resulta da fusão de dois ou mais crimes (exemplos: roubo, latrocínio, extorsão 

mediante sequestro etc.). E, no terreno do delito tipificado pelo art. 158 do Código 

Penal, não se verifica tal fenômeno. 

Com efeito, a extorsão nada mais é do que uma espécie do g nero “constrangimento 

ilegal”  C , art. 146 : é o constrangimento ilegal qualificado pelo fim de indébita 

locupletação e que, por isso mesmo, é trasladado para a órbita dos crimes contra o 

patrim nio.   n cleo do tipo é “constranger”, exatamente como no constrangimento 

ilegal, e no restante da descrição da conduta criminosa não se verifica a presença de 

nenhum outro comportamento que, por si só, constitua crime autônomo. Trata-se, 

portanto, de um constrangimento ilegal com finalidade específica. E nada mais. 

 

 

Importante observar que algumas pessoas confundem a extorsão com chantagem ou 

algo relacionado, porém na extorsão exige-se vantagem econômica, e, como exemplo, para 

enriquecimento do trabalho, o G1 fez uma reportagem relacionada ao assunto, conforme 

exposto abaixo (2018, https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/advogada-tira-duvidas-sobre-

crime-de-extorsao-no-ambiente-virtual.ghtml): 

Advogada tira dúvidas sobre crime de extorsão no ambiente virtual 

Assunto ganhou destaque após Wemerson Pires Cavalcante, de 30 anos, ser preso 

em Araguaína, no norte do Tocantins. Ele é suspeito de exigir R$ 2 mil para não 

divulgar fotos íntimas de uma jovem. 

Advogada e professora do curso de direito da Universidade Federal do Tocantins, 

Graziela Reis, tirou dúvidas sobre o crime de extorsão no ambiente virtual, durante 

uma entrevista à TV Anhanguera. 

https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/advogada-tira-duvidas-sobre-crime-de-extorsao-no-ambiente-virtual.ghtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/advogada-tira-duvidas-sobre-crime-de-extorsao-no-ambiente-virtual.ghtml
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O assuntou ganhou destaque no estado, após Wemerson Pires Cavalcante, de 30 

anos, ser preso em Araguaína, no norte do Tocantins. Ele é suspeito de exigir R$ 2 

mil para não divulgar fotos íntimas de uma jovem. 

De acordo com a advogada, esse é um caso claro de extorsão. "Está tipificado no 

Código Penal Brasileiro, que define a prática de alguém que, para obter uma 

vantagem econômica, constrange outra pessoa a fazer algo que ela não gostaria. No 

caso, houve até o recebimento de imagens numa falsa relação amorosa. Foi 

provocada uma relação de confiança. Essa moça confiou, enviou imagens íntimas e 

ele começou a chantageá-la." 

A advogada explica como é possível identificar o crime no ambiente virtual. 

"[Quando] qualquer dado eletrônico, um arquivo, o trecho de um diário, uma 

confissão, que é da minha propriedade e foi interceptado, ou que até entregue em 

uma relação de confiança e alguém ameaça divulgar eletronicamente." 

Graziela esclarece a diferença entre chantagem e extorsão. "Quando eu ameaço 

divulgar uma imagem íntima de outra pessoa porque eu quero chateá-la, constrangê-

la, o intuito é de difamação. Quando eu faço uma chantagem econômica, está 

tipificado no crime de extorsão." 

A advogada ainda recomenda medidas a serem tomadas em casos em extorsão. "Se 

for uma criança ou adolescente, tem a polícia especializada. Se for um adulto, tem a 

polícia especializada em crimes cibernéticos. Tem que procurar imediatamente a 

ajuda investigativa, policial e registrar ocorrência."  

 

 

Com isso, conclui-se que a extorsão, apesar de ser um crime contra o patrimônio, pode 

perfeitamente ser cometida utilizando-se como meio o ambiente virtual, utilizando-se das 

técnicas, ferramentas, programas e meios existentes.  

 

3.4 Estelionato 

 

 

O crime de Estelionato encontra-se tipificado no art. 171 do Código Penal, assim 

dispondo: 

     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. 

 § 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar 

a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º. 

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem: 

Disposição de coisa alheia como própria 

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como 

própria; 

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria 

II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, 

gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante 

pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias; 

Defraudação de penhor 

III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a 

garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado; 

Fraude na entrega de coisa 

https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/homem-e-preso-suspeito-de-exigir-dinheiro-para-nao-vazar-nudes-de-jovem-em-rede-social.ghtml
https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/homem-e-preso-suspeito-de-exigir-dinheiro-para-nao-vazar-nudes-de-jovem-em-rede-social.ghtml
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IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a 

alguém; 

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro 

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou 

a saúde, ou agrava as conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de haver 

indenização ou valor de seguro; 

Fraude no pagamento por meio de cheque 

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe 

frustra o pagamento. 

§ 3º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de 

entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou 

beneficência. 

Estelionato contra idoso 

§ 4o  Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso.        (Incluído 

pela Lei nº 13.228, de 2016) 

 

 

De início, conforme  ogério Greco: “ ediante a leitura do art. 171 do Código  enal, 

verifica-se que a fraude é a característica fundamental do delito de estelionato”.  

Ainda, conforme Guilherme de Souza Nucci (2017, p. 513):  

 

O estelionato é um crime artístico, pois implica representação, convencimento, falas 

decoradas, cenários montados, figurantes e todos os aparatos necessários para 

enganar alguém com uma história; a única diferença de uma peça teatral bem 

produzida, que também conta uma história fictícia ou inspirada em fatos reais, é que 

o estelionatário, ao final, não recebe aplausos, mas ganha uma vantagem ilícita em 

detrimento da vítima, que se deixou iludir.  

 

 

Com isso, conforme o exposto, o criminoso se utiliza de meio ardil ou qualquer outro 

meio fraudulento para enganar a vítima. O objetivo precípuo do crime em comento é a 

proteção do patrimônio. Conforme  ogério Sanches: “Tutela-se com a incriminação do 

estelionato a inviolabilidade patrimonial, aviltada pela prática de atos enganosos pelo agente”. 

Ainda, complementando, interessante salientar a explanação do que seja artifício e 

ardil. 

Segundo Cléber Masson: 

Artifício é a fraude material. O agente utiliza algum instrumento ou objeto para 

enganar a vítima. Exemplo: “A” veste-se com o uniforme de uma oficina mecânica 

para que “B” voluntariamente lhe entregue seu automóvel. 

Ardil, por seu turno, é a fraude moral, representada pela conversa enganosa. 

Exemplo: “A”, alegando ser especialista em relógios autom ticos, convence “B” a 

entregar-lhe seu relógio para limpeza de rotina. 
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Importante observar que o crime de estelionato pode ser praticado através do ambiente 

virtual o que vem ao encontro do tema deste trabalho. Diversas são as maneiras utilizadas 

pelos criminosos para a práticas deste crime. Contudo, é interessante que seja citado um 

exemplo para maior esclarecimento do assunto. 

Segundo o site de notícias G1 (2018, https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-

regiao/noticia/homens-sao-presos-em-guara-por-estelionato-ao-fraudar-compra-na-

internet.ghtml). 

 

Homens são presos em Guará por estelionato ao fraudar compra na internet 

Dupla foi presa por negociar compra de um celular em um site de compras e enviar 

um comprovante de pagamento falso para a vítima. Produto foi entregue a um dos 

golpistas. 

Dois homens foram presos em flagrante na tarde desta sexta-feira (20) em 

Guaratinguetá (SP) por estelionato. A dupla fraudou um comprovante em um site de 

compras. O objetivo do golpe era receber um celular. 

Segundo a Polícia Civil, o site Mercado Livre, canal usado pelos criminosos para 

aplicar o golpe, entrou em contato com os policiais para avisar sobre a fraude, que 

teria sido descoberta após investigação interna da empresa. 

A polícia disse que após confirmar a entrega do produto com os Correios, foi até o 

local, no bairro Jardim do Vale II, e fez a prisão d dupla. Na abordagem, ele teria 

informado a participação de outro homem, que foi preso minutos depois no bairro 

Beira Rio. 

Os dois teriam negociado a compra do celular se passando por outra pessoa e 

enviado um comprovante de pagamento falso para a vítima, que é de São Paulo. 

Após o recebimento do documento, ela enviou o produto ao destinatário. 

Eles vão responder por estelionato e podem pegar de 1 a 5 anos de prisão. Eles não 

tinha passagem pela polícia. 

Compra na web 

O Mercado Livre informou em nota que, em função da crescente incidência de e-

mails falsos no comércio eletrônico em geral, tem informado constantemente a seus 

clientes que o local seguro para verificar as movimentações de suas vendas e/ou 

compras é a área "Minha conta", disponível ao usuário logado no site. 

"O cliente não deve considerar nenhuma mensagem sem checar as informações de 

sua conta e a existência de crédito. Somente neste local o usuário pode confirmar as 

movimentações e as mudanças em seu saldo de Mercado Pago, tais como os 

pagamentos recebidos. Somente após esta confirmação é que o vendedor deve enviar 

seu produto", disse 

A empresa também tem recomendado que dados de contato (endereço de e-mail, por 

exemplo) não sejam informados no campo de perguntas dos anúncios.  

 

 

Conforme já explanado neste trabalho, tem-se utilizado o Código Penal para punição 

da maioria dos crimes que são cometidos em ambiente virtual. O crime em comento é um 

deles.  

Por fim, há diversos sites, artigos, trabalhos e livros na internet (muitos gratuitos) 

auxiliando os usuários a se protegerem e se precaverem de diversas práticas maliciosas 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/homens-sao-presos-em-guara-por-estelionato-ao-fraudar-compra-na-internet.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/homens-sao-presos-em-guara-por-estelionato-ao-fraudar-compra-na-internet.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/homens-sao-presos-em-guara-por-estelionato-ao-fraudar-compra-na-internet.ghtml
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cometidas na rede mundial de computadores, consequentemente, contribuindo para uma 

navegação mais tranquila e segura aos usuários. 

 

3.5 Registro não autorizado da intimidade sexual  

 

 

O crime de registro não autorizado da intimidade sexual encontra-se tipificado no 

artigo 216-B do Código Penal, assim dispondo: 

 

Art. 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo 

com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem 

autorização dos participantes: (Incluído pela Lei nº 13.772, de 2018) 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e multa. 

Parágrafo único.  Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, 

vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de 

nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo.   (Incluído pela Lei nº 13.772, 

de 2018) 

 

 

Conforme explanado no artigo anterior, o crime em comento adveio da Lei 13.772 de 

2018. Trata-se de um crime recente e tendo em vista sua relação com o tema deste trabalho é 

interessante que seja mencionado. Porém, levando em consideração a data de elaboração deste 

trabalho, as doutrinas atualizadas, em sua maioria, ainda não foram lançadas dificultando uma 

melhor explanação deste assunto. 

Contudo, interessante citar o que foi explicado por Rogério Sanches Cunha (2018 p. 

10-12) a respeito do assunto:  

 

Objetividade jurídica: é a tutela da intimidade, tanto que a mesma lei que insere o 

art. 216-B institui nos crimes contra a dignidade sexual um capítulo denominado 

“Da exposi ão da intimidade sexual”. 

O tipo preenche a lacuna que existia em relação à punição da conduta de indivíduos 

que registravam a prática de atos sexuais entre terceiros. Foi a grande repercussão 

quando, em janeiro de 2018, um casal alugou um apartamento para passar alguns 

dias no litoral de São Paulo e, depois se instalar, percebeu uma pequena luz atrás de 

um espelho que guarnecia o quarto. O inusitado sinal faz com que um deles 

vistoriasse o espelho e, espantado, descobrisse que ali há uma câmera instalada. O 

equipamento foi imediatamente desligado e, logo em seguida, o casal recebeu uma 

ligação do proprietário do imóvel, que indagou se havia ocorrido algum problema, o 

que indicava que as imagens estavam sendo transmitidas em tempo real. 

Embora se tratasse de conduta violadora da intimidade e que inequivocamente dava 

ensejo a indenização por danos morais, o ato – não tão incomum – de quem 

instalava um equipamento de gravação nas dependências de um imóvel para captar 



45 

 

 

imagens sem o consentimento dos ocupantes não se subsumia a nenhum tipo penal. 

A partir de agora, é classificado como crime contra a dignidade sexual. 

(CUNHA,Rogério Sanches.Breves comentários às Leis 13.769/2018, 13.771/2018, e 

13.772/2018. 

 

 

Novamente, o crime em comento veio para suprimir uma lacuna que facilitava a 

impunidade de indivíduos que cometiam esses tipos de condutas trazidas pelo artigo 216-B 

antes carentes de tipificação. 

 

3.6 Incitação ao crime e apologia de crime ou criminoso  

 

 

Ambos encontram-se tipificados nos artigos 286 e 287 do Código Penal, assim 

dispondo: 

Incitação ao crime 

Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime: 

Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa. 

Apologia de crime ou criminoso 

Art. 287 - Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime: 

Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa. 

 

 

São crimes diferentes, porém ambos podem ser cometidos em ambiente virtual de uma 

forma parecida. O que irá mudar será o núcleo do tipo praticado e determinada conduta será 

enquadra em um dos dois crimes, dependendo da sua finalidade. 

Complementando, segundo Guilherme de Souza Nucci: “Incitar significa impelir, 

estimular ou instigar. O objeto da conduta é a prática de crime. Trata-se do tipo penal do art. 

286 do C ”. Trata-se do crime de incitação ao crime. 

 ara  ogério Greco: “Fazer apologia significa enaltecer, realizar com afinco, 

engrandecer, glorificar etc. Essa apologia deve ser realizada publicamente, bem como dizer 

respeito a fato criminoso ou a autor de crime”. Trata-se do crime de apologia de crime ou 

criminoso. 

Não há necessidade de aprofundamento nos crimes em comento, porém, cabe ressaltar, 

que podem vir ao encontro do tema deste trabalho no tocante aos crimes virtuais, pois como já 

mencionado anteriormente, ambos podem ser cometidos através do ambiente virtual. 
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3.7 Falsa identidade  

 

 

O crime de falsa identidade encontra-se tipificado no art. 307 do Código Penal, assim 

dispondo: 

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em 

proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento 

de crime mais grave. 

 

 

É interessante mencioná-lo, pois apesar de se tratar de um crime contra a fé-pública 

ele pode ser cometido também no ambiente virtual. Complementando, segundo Cléber 

 asson: “A falsa identidade, ao lado dos crimes definidos nos arts. 308 e 309 do Código 

 enal, é modalidade da “falsidade pessoal”, pois recai não so re a pessoa física, e sim em sua 

identidade civil”. 

Os crimes dos artigos 308 e 309 do Código Penal são respectivamente uso de 

documento de identidade alheia e fraude de lei sobre estrangeiro, assim dispondo: 

 

Art. 308 - Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista 

ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se 

utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro: 

Pena - detenção, de quatro meses a dois anos, e multa, se o fato não constitui 

elemento de crime mais grave. 

 Fraude de lei sobre estrangeiro 

Art. 309 - Usar o estrangeiro, para entrar ou permanecer no território nacional, nome 

que não é o seu: 

Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

Parágrafo único - Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada 

em território nacional: (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996) Pena - reclusão, de um a 

quatro anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996) 

 

 

Não há necessidade de aprofundamento do estudo do crime em comento, porém, é 

interessante mencioná-lo, tendo em vista o projeto de Lei que foi trazido no capítulo anterior 

(PL 7758/2014) que trata da alteração do art. 307 do Código Penal ajustando-o no tocante as 

condutas praticadas no ambiente virtual. 
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3.8 Pornografia infantil 

 

 

Inicialmente é importante observar que não existe um crime específico que seja 

intitulado de “pornografia infantil”, mas é um termo utilizado referente às condutas contidas 

tidas a partir do art. 240 até 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 a o ra “ r tica  o Estatuto da Crian a e do Adolescente” do professor Claudino de 

Araujo Júnior no tocante ao assunto em comento, é interessante citar algumas jurisprudências 

contidas na obra, conforme abaixo: 

 

A consumação do ilícito previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente ocorre no ato de publicação das imagens pedófilo-pornográficas, sendo 

indiferente a localização do provedor de acesso à rede mundial de computadores 

onde tais imagens encontram-se armazenadas, ou a sua efetiva visualização pelos 

usuários. (STJ, CC 29.886-SP, Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, DJ 

12.12.2007). 

É da Justiça Federal a competência para o processamento do crime previsto no art. 

241-A da Lei nº 8.069/1990, quando a divulgação de imagens e vídeos se dá em 

perfis públicos sitiados em redes sociais, tornando-as disponíveis para um número 

indefinido de pessoas e, ao menos potencialmente, para usuários residentes fora do 

território nacional. (STJ, CC 147.681/RJ, Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 

04.10.2016). 

É típica a conduta de fotografar cena pornográfica (art. 241-B do ECA) e de 

armazenar fotografias de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente 

(art. 240 do ECA) na hipótese em que restar incontroversa a finalidade sexual e 

libidinosa das fotografias, com enfoque nos órgãos genitais das vítimas – ainda que 

cobertos por peças de roupas –, e de poses nitidamente sensuais, em que explorada 

sua sexualidade com conotação obscena e pornográfica. (STJ, REsp 1.543.267/SC, 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 16.02.2016) 

Considerando a proibição de analogia ou de interpretação extensiva em prejuízo do 

réu, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, somente foi elencado 

como sujeito ativo do art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente o agente 

que efetivamente sujeita a criança ou adolescente à prostituição, sendo necessária a 

descrição, na denúncia, de uma conduta que, por meio do emprego de mecanismos 

de pressão, leve a criança ou adolescente à prostituição. Além disso, os conceitos de 

prostituição ou de exploração sexual não se coadunam com a ideia de fato isolado, 

mas sim com a concepção de 

comportamento que se projeta ou reitera no tempo. Precedentes. (STJ, HC 

347.895/GO, Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 21.09.2016) 

S mula nº 500 do STJ: “A configura ão do crime do art. 244-B do ECA independe 

da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. 

É assente no Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal Federal, 

o entendimento de que o crime tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e 

posterior corrupção do menor. (STJ, AgRg no AREsp 689.567/ PR, Min. Sebastião 

Reis Júnior, DJe 17.03.2016) 
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Conforme visto, mais uma vez, conclui-se que a justiça, poderes e órgãos em geral têm 

trabalhado para a proteção das crianças e dos adolescentes contribuindo para o endurecimento 

do combate a essas práticas criminosas, da legislação e da aplicação da Lei, cada qual em sua 

alçada. 

 

3.9 Observações Finais 

 

 

Alguns crimes não foram tratados neste trabalho (não por serem menos importantes ou 

irrelevantes) por motivos didáticos a exemplo dos crimes contra a honra (calúnia, difamação, 

injúria) dentre outros. Os crimes expostos neste capítulo foram aqueles mais relevantes em 

relação ao tema crimes virtuais com uma ênfase maior naqueles não tão comuns em relação 

ao público em geral. 
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IV JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO DOS CRIMES VIRTUAIS 

 

 

Como explanado anteriormente no segundo capítulo deste trabalho, muitos dos crimes 

que são cometidos no ambiente virtual já estão tipificados no próprio código, o que é positivo 

no tocante ao combate à criminalidade. Porém, cabe observar, que, mesmo o Código Penal 

sendo utilizado para o enquadramento de muitos desses crimes e condutas, algumas delas 

ainda carecem de ajustes para uma maior abrangência desses tipos de crimes que vêm em 

constate evolução. 

O maior desafio legislativo no Brasil, conforme visto no capítulo anterior, é no tocante 

à legislação específica. Portanto, visa-se neste capítulo explanar como os tribunais têm atuado 

em relação aos crimes virtuais, mesmo havendo carência legislativa quanto à legislação 

específica. Serão expostas neste capítulo algumas jurisprudências pertinentes ao que já foi 

trabalhado em relação aos crimes virtuais. 

 

4.1 Jurisprudências Selecionadas  

 

Abaixo segue jurisprudência referente a crime de furto qualificado cometido na rede 

mundial de computadores: 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO 

ATRAVÉS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. APELAÇÃO EM 

LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE PRESO EM OUTRA AÇÃO 

PENAL E ENVOLVIDO MAIS DE UMA VEZ EM CRIMES VIRTUAIS. 

MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO COMPETENTE. 

PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA 

DA FAMÍLIA. JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA. 1. 

Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de 

RAUL BEZERRA DE ARRUDA JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o 

Juiz Federal da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba por ter indeferido o 

pedido de liberdade provisória, nos autos do processo n.º 0001537-

02.2014.4.05.8201, face à sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação 

Penal n.º 2006.82.01.001114-6, instaurada para apurar a prática dos delitos 

tipificados nos artigos 1º, VII, c/c parágrafo 2º, inc. I, da Lei n.º 9.613/98, e nos arts. 

288 e 155, parágrafo 4º, inc. II e IV, do Código Penal. 2. Depreende-se dos autos 

que o paciente, juntamente com outros cinco acusados, em liame subjetivo 

permanente, formaram uma quadrilha visando ao furto sistemático de contas 

bancárias, mediante a utilização de programas preparados para invadir e subtrair 

contas bancárias pela internet, o que configuraria, em tese, os tipos penais previstos 

nos artigos 155, parágrafo 4º, inciso II e IV, e 288, ambos do Código Penal, no 

artigo 10 da Lei n. 9.296/96, no artigo 10 da Lei Complementar n. 105/2001 e no 

artigo 1º, inciso VII, c/c parágrafo 2º, inciso I, da Lei n. 9.613/98. 3. O impetrante 

sustenta, em síntese, que a decisão de indeferimento do pedido de liberdade 
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provisória carece de fundamentos concretos e sem qualquer alicerce para a 

manutenção da segregação cautelar do paciente. Pugna, pois, pela concessão da 

ordem assegurando-lhe o direito de responder a todos os atos do processo em 

liberdade até o seu trânsito em julgado, ou, na remota impossibilidade, a imediata 

transferência do paciente para um presídio próximo à localidade da residência de sua 

família situada em Parnamirim/RN. 4. Afastada a alegação de nulidade do ato 

judicial de negativa do direito de apelar em liberdade, porquanto satisfatoriamente 

fundamentado pelo juízo a quo na parte dispositiva da sentença condenatória. 

Excerto da sentença transcrito. 5. Conforme se infere da parte dispositiva da 

sentença condenatória, o paciente não se inibiu de continuar a prática delitiva tendo 

sido preso novamente em cumprimento à determinação do Juízo da Comarca de 

Pombal-PB nos autos do Processo n.º 1921-53.2012.815.0301, além de ter-se 

envolvido mais de uma vez em crimes virtuais. Consta, ainda, o registro de que o 

paciente não foi localizado pela Polícia Federal nos endereços indicados em 

Campina Grande/PB. 6. A não comunicação de mudança de endereço ao juízo 

competente, bem como a reiteração das condutas delituosas, revela a inadequação e 

insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do 

CPP. 7. Considerando que inexistem elementos nos autos suficientes à análise do 

pedido de transferência do paciente para um presídio próximo à localidade da 

residência de sua família (Parnamirim/RN), cabe ao Juízo de Execuções Penais do 

Rio Grande do Norte apreciar tal pretensão. Ordem de habeas corpus denegada em 

consonância com o parecer ministerial. (TRF-5 - HC: 00093902720144050000 AL, 

Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, Data de Julgamento: 

15/01/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/01/2015). 

 

 

Conforme pode ser visto, trata-se de crime virtual em que os criminosos foram 

enquadrados na conduta de furto qualificado. Utilizou-se como base para a punição dos 

criminosos o Código Penal.  

Abaixo segue outra jurisprudência a respeito de crime praticado na internet: 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ALEGAÇÃO DE 

INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO LOCAL DOS FATOS. 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. EQUÍVOCO NA 

CAPITULAÇÃO JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU SE DEFENDE DOS 

FATOS. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. 

NULIDADES. PRECLUSÃO PARA APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOMEAÇÃO DE 

DEFENSOR AD HOC SEM ANUÊNCIA DA PARTE. NÃO VERIFICAÇÃO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 44, DO CPC/1973. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS. 

REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Os 

crimes contra a honra praticados pela internet são classificados como formais, ou 

seja, a consumação se dá no momento de sua prática, independente da ocorrência de 

resultado naturalístico, de forma que a competência deve se firmar de acordo com a 

regra do art. 70 do CPP - "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". II - A simples divulgação do conteúdo supostamente 

ofensivo na internet já é suficiente para delimitação da competência, sendo aquela 

do lugar em que as informações são alimentadas nas redes sociais, irrelevante o local 

do provedor. Precedentes. III - A competência territorial possui natureza relativa, 

motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte se 

manifesta nos autos, sob pena de preclusão. IV - Não há que se falar em inépcia da 

denuncia que atende o disposto no art. 41 do CPP, narrando de forma suficiente as 
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condutas em tese praticadas pelo recorrente, possibilitando o amplo exercício do seu 

direito de defesa. V - Para concluir acerca da ocorrência de concurso formal próprio 

ou impróprio, seria necessário aprofundado exame do acervo probatório, o que é 

inviável em sede de recurso ordinário. VI - Quanto à alegada nulidade por ausência 

de resposta à acusação, tal matéria foi apreciada no julgamento do RHC n. 74047, 

onde constou: "Ora, o que se aventa, in casu, como nulidade, nada mais é do que 

estratégia equivocada e malsucedida da defesa, a qual optou por requerer, no último 

dia do prazo para apresentação da resposta à acusação, a renovação deste, em função 

de eventual deferimento de designação de audiência de reconciliação ou, 

alternativamente, a oitiva das testemunhas que arrolava." VII - No mesmo voto ficou 

assentado que "por opção da defesa, não houve a invocação das teses que 

possibilitariam a absolvição sumária da recorrente, nos termos do art. 397, do CPP, 

não havendo se falar em prejuízo, pois pode ser reconhecida como resposta à 

acusação a mera apresentação do rol de testemunhas, nos termos da legislação que 

rege o tema." VIII - Em relação ao alegado cerceamento do direito de nomear 

advogado, constou no mesmo decisum: "ex vi do art. 3º, do CPP, aplicava-se ao 

processo penal o disposto no art. 44, do CPC/1973, que expressamente afirmava:"A 

parte, que revogar o mandato outorgado ao seu advogado, no mesmo ato constituirá 

outro que assuma o patrocínio da causa"(Precedente). Não tendo sido tomada tal 

providência, era dever da magistrada processante designar defensor dativo para o 

ato, nos termos do art. 263, do CPP." IX - Vige no sistema processual penal o 

princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos 

processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua 

produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da 

própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans. X - O recorrente não 

logrou apontar e tampouco demonstrar o prejuízo, elemento essencial para o 

reconhecimento da suposta ilegalidade, nos termos do art. 563 do CPP - pas de 

nullitte sans grief. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 77692 BA 

2016/0283021-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 

10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2017). 

 

 

Conforme pode ser visto, trata-se de crime contra a honra praticado na internet. Esses 

tipos de crime são muito comuns no ambiente virtual. 

Abaixo segue outra jurisprudência recente que é interessante e pertinente citá-la a 

respeito de crime contra a honra: 

 

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. 

DIFAMAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. GRUPO DE WHATSAPP. 

INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÕES DE FATOS DETERMINADOS CAPAZES 

DE CONSUBSTANCIAR, POR SI, A OCORRÊNCIA POTENCIAL DE LESÃO 

OU MÁCULA À HONRA OBJETIVA OU SUBJETIVA DOS APELADOS. 

CRIMES CONTRA HONRA NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de recurso inominado interposto pelo 

apelante em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na 

queixa-crime para condená-lo como incursa a sanção do art. 139 do CP. 2) O 

apelante, a priori, suscita a incompetência do juízo em razão da necessidade de 

prova pericial. Segundo ele, as conversas que embasaram sua condenação foram 

extraídas de um grupo privado do whatsapp, do qual o recorrido embora 

participante, não ficou demonstrados nos autos que este foi quem postou as 

mensagens à ordem 7. No mérito, alega a atipicidade do crime de difamação, por 

ausência de comprovação de materialidade. 3). Os apelados apresentaram 

contrarrazões à ordem 90, requerendo a manutenção da sentença proferida pelo juízo 

a quo. 4). O Ministério Público ofereceu o Parecer à ordem 112, manifestando-se 
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pelo acatamento da preliminar arguida pelo apelante para determinar a nulidade do 

processo desde o recebimento da queixa-crime no juizado de origem e o 

conhecimento da apelação para reformar a sentença do juízo a quo para absolver o 

apelante com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP por não constituir o fato 

infração penal. 4) A condenação se baseou unicamente em provas testemunhais, no 

entanto, deveria ter apreciado outros meios de prova. 5). PRELIMINAR DE 

NULIDADE: Inicialmente, registre-se que, não obstante o caráter sigiloso das 

mensagens mantidas por aplicativos que utilizam a internet, no caso dos autos, para 

ter prova da materialidade dos fatos, deveria haver perícia criminal, nos termos do 

art. 35 da Lei nº 9.099/95, das postagens apresentadas à ordem 7, ou estas serem 

submetidas a ata notarial, lavrada por tabelião, atestando a veracidade dos fatos em 

meio digital, nos termos do art. 384 do CPC. 6). Portanto, ausentes os elementos 

suficientes a confirmar a denúncia, a absolvição é medida que se impõe, nos termos 

do artigo 386, inciso II, do CPP. 7). Recurso conhecido e provido. 8). Sentença 

reformada. (TJ-AP - APL: 00564548020168030001 AP, Relator: MARIO 

EUZEBIO MAZUREK, Data de Julgamento: 07/08/2018, Turma recursal). 

 

 

Conforme visto, a conduta em questão ocorreu através de um aplicativo de celular 

muito conhecido e utilizado pelos usuários de celulares que é o Whatsapp. Cabe observar que 

é de suma importância ficar atento aos conteúdos das mensagens enviadas e recebidas no 

aplicativo para que não corra o risco de estar cometendo algum ilícito penal. 

Repetidamente, para demonstrar a importância do que foi explanado no parágrafo 

anterior, segue abaixo outra jurisprudência a respeito do assunto: 

 

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. 

DIFAMAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. GRUPO DE WHATSAPP. 

INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÕES DE FATOS DETERMINADOS CAPAZES 

DE CONSUBSTANCIAR, POR SI, A OCORRÊNCIA POTENCIAL DE LESÃO 

OU MÁCULA À HONRA OBJETIVA OU SUBJETIVA DOS APELADOS. 

CRIMES CONTRA HONRA NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de recurso inominado interposto pelo 

apelante em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na 

queixa-crime para condená-lo como incursa a sanção do art. 139 do CP. 2) O 

apelante, a priori, suscita a incompetência do juízo em razão da necessidade de 

prova pericial. Segundo ele, as conversas que embasaram sua condenação foram 

extraídas de um grupo privado do whatsapp, do qual o recorrido embora 

participante, não ficou demonstrados nos autos que este foi quem postou as 

mensagens à ordem 7. No mérito, alega a atipicidade do crime de difamação, por 

ausência de comprovação de materialidade. 3). Os apelados apresentaram 

contrarrazões à ordem 90, requerendo a manutenção da sentença proferida pelo juízo 

a quo. 4). O Ministério Público ofereceu o Parecer à ordem 112, manifestando-se 

pelo acatamento da preliminar arguida pelo apelante para determinar a nulidade do 

processo desde o recebimento da queixa-crime no juizado de origem e o 

conhecimento da apelação para reformar a sentença do juízo a quo para absolver o 

apelante com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP por não constituir o fato 

infração penal. 4) A condenação se baseou unicamente em provas testemunhais, no 

entanto, deveria ter apreciado outros meios de prova. 5). PRELIMINAR DE 

NULIDADE: Inicialmente, registre-se que, não obstante o caráter sigiloso das 

mensagens mantidas por aplicativos que utilizam a internet, no caso dos autos, para 

ter prova da materialidade dos fatos, deveria haver perícia criminal, nos termos do 

art. 35 da Lei nº 9.099/95, das postagens apresentadas à ordem 7, ou estas serem 

submetidas a ata notarial, lavrada por tabelião, atestando a veracidade dos fatos em 
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meio digital, nos termos do art. 384 do CPC. 6). Portanto, ausentes os elementos 

suficientes a confirmar a denúncia, a absolvição é medida que se impõe, nos termos 

do artigo 386, inciso II, do CPP. 7). Recurso conhecido e provido. 8). Sentença 

reformada. (TJ-AP - APL: 00564548020168030001 AP, Relator: MARIO 

EUZEBIO MAZUREK, Data de Julgamento: 07/08/2018, Turma recursal). 

 

 

A jurisprudência em comento, mais uma vez, tratou-se de crime contra honra, porém 

desta vez o fato aconteceu através de um grupo no aplicativo Whatsapp. O que reforça 

novamente o que já foi dito a respeito da precaução do conteúdo que é enviado e recebido 

nesse aplicativo e outros afins. 

Abaixo segue jurisprudência recente a respeito de crime virtual: 

 

CONTRATO BANCÁRIO. Ação para condenar ao pagamento de indenização por 

danos materiais. Procedência. Alegação de ação de fraudador para apropriação de 

informações bancárias secretas e realização de transferências de valores não 

autorizadas. Considerando-se a veracidade dos fatos narrados, tem-se que a autora 

teria sido vítima do golpe. Instalação de programa de computador responsável pela 

captação de dados. Digitação de senha e sequência numérica em programa de 

computador não oficial. Ausência de relação de causalidade entre o ato praticado 

pelos terceiros e a atividade desenvolvida pela ré. Culpa exclusiva da vítima. 

Excludente de responsabilidade. Ausência de falha nos serviços prestados. 

Inexistência do dever de indenizar. Improcedência. Sentença modificada. Recurso 

provido. (TJ-SP 10993252920178260100 SP 1099325-29.2017.8.26.0100, Relator: 

Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 02/07/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 02/07/2018). 

 

 

Trata-se de crime virtual em que a vítima em questão caiu em uma fraude em 

ambiente virtual. Conforme pode ser analisado acima o banco tenta demonstrar a culpa 

exclusiva da vítima por não ter ligação com o fato ocorrido. Portanto, conforme visto no 

capítulo um deste trabalho, reforça-se novamente que o usuário esteja atento às medidas 

básicas de segurança na internet para evitar maiores transtornos. 

Abaixo segue jurisprudência interessante no tocante a crime praticado em ambiente 

virtual: 

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NO 

EXTERIOR. FRAUDE. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR 

A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. RECONHECIMENTO DE DANO 

MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. 

INDENIZAÇÃO FIXADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços e produtos só não será responsabilizado pelos 

danos causados se for constatada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou 

ainda, pela inexistência de defeito no serviço prestado, o que não ocorre no caso em 

que o consumidor demonstra não ser o responsável pelas operações financeiras 
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questionadas. 2. A segurança das operações do banco é dever indeclinável da 

instituição financeira, e a fraude constitui risco inerente as suas atividades (arts. 14 e 

17 da Lei n. 8.078/90). 3. O risco das operações bancárias, caracteriza fortuito 

interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente 

do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90 (Súmula n. 479 do Superior Tribunal de 

Justiça). 4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de 

inadimplentes é causa de evidente reparação por dano moral, dito in re ipsa, uma vez 

que é inerente ao próprio fato, causando desrespeito ao nome, restrição ilícita ao 

crédito, e aviltamento da dignidade. 5. A indenização a título de danos morais deve 

ser fixada em patamar suficiente, observados os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, para garantir sua natureza compensatória, além de desencorajar a 

ocorrência de novos ilícitos. 6 .Recurso do réu desprovido. (TJ-DF 

07183442320178070001 DF 0718344-23.2017.8.07.0001, Relator: JOSAPHÁ 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/04/2018, 5ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/04/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.). 

 

 

Neste caso, aplicou-se o Código de Defesa do Consumidor. Apesar de se tratar de 

inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, o fato ocorreu devido a uma fraude que 

levou a vítima a ter o nome inscrito no referido serviço. 

Por fim, segue abaixo jurisprudência interessante quanto aos crimes virtuais: 

 

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PRÁTICA DE FURTOS MEDIANTE 

FRAUDE. AMBIENTE VIRTUAL. QUADRILHA. DOSIMETRIA DA PENA. 

CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. Configurado o 

crime previsto no art. 288 do Código Penal, em face da prova de que mais de quatro 

pessoas (os acusados) se associaram, de maneira permanente e estável, com unidade 

de desígnios, com a finalidade de cometerem reiterados furtos virtuais, cada qual 

com uma função específica na organização criminosa. 2. Das circunstâncias judiciais 

valoradas favoravelmente pela sentença, não subsiste fundamento apenas em relação 

à culpabilidade e às consequências do crime, merecendo redimensionamento da 

pena-base imposta ao réu. 3. Não pode ser considerada irrelevante, no tocante à 

culpabilidade (art. 59 do CP), a atuação de membro de quadrilha (art. 288 do CP), 

cujo papel na organização criminosa consistia em obter cartões e dados bancários de 

correntistas para o grupo criminoso, o qual, de posse deles, praticava os furtos nas 

contas correntes das vítimas. 4. As consequências dos delitos de fraude cometidos na 

rede mundial de computadores são graves ante o abalo causado na credibilidade dos 

clientes bancários em relação às transações feitas pela internet. 5. Apelação 

parcialmente provida para majorar a pena do réu. (TRF-1 - APR: 

00190518120104014300 0019051-81.2010.4.01.4300, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 

22/09/2015, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 02/10/2015 e-DJF1 P. 

4001). 

 

 

Conforme pode ser visto, trata-se de quadrilha especializada em crimes virtuais. Cabe 

observar que a jurisprudência acima citada é interessante no sentido de demonstrar mais uma 

modalidade de crimes que são cometidos em ambiente virtual praticado por quadrilhas 

(exemplo do crime organizado) no geral. 
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4.1.1 Observações Finais  

 

Conforme visto neste capítulo, é interessante reforçar novamente que apesar das 

lacunas existentes derivadas da carência legislativa de algumas condutas e atuações, os 

tribunais tem mostrado que se têm combatido os crimes virtuais com o que existe de concreto, 

contribuindo com uma diminuição na impunidade dos criminosos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

No início deste trabalho buscou-se abordar a parte técnica do que é conhecido por 

internet, meio que é utilizado para o cometimento de diversos atos ilícitos, de maneira de 

simples compreensão. Além de mostrar o funcionamento de algumas ferramentas, técnicas, 

recursos e métodos existentes que são utilizados pelos infratores. 

No segundo capítulo foi exposto o tido como mais relevante no tocante à legislação 

concreta no país, além de importantes no tocante ao tema principal deste trabalho. Ainda ao 

final complementando com projetos de Lei em tramitação no Congresso (alguns tidos como 

pertinentes aos crimes virtuais) explanando sobre elas. Cabendo observar que pra 

aprofundamento do assunto basta acessar o site da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal. 

No terceiro capítulo foram abordados os crimes virtuais tidos como mais relevantes e 

pertinentes ao foco principal deste trabalho que, didaticamente, deixou de citar alguns crimes, 

não por serem menos importantes, mas que não vinham ao encontro do enfoque principal do 

trabalho. 

No quarto capítulo a perspectiva principal foi demonstrar através de algumas 

jurisprudências selecionadas como os tribunais têm atuado em relação aos crimes virtuais 

cometidos no Brasil. Cabendo novamente ressalvar, que para maior aprofundamento do 

assunto, basta acessar as jurisprudências em seus respectivos sites. 

Por fim, conclui-se com este trabalho positivamente que o Código Penal tem servido 

como base para a punição da maior parte dos crimes virtuais cometidos no Brasil. Contudo, 

apesar dessa positividade, a legislação brasileira ainda carece de legislações específicas o que 

gera uma lacuna no tocante à criminalização de determinada conduta ainda carente de 

tipificação. 

Conforme exposto em capítulos anteriores, as perspectivas futuras são positivas, pois o 

país tem avançado em questões legislativas. Espera-se que esse avanço continue, contribuindo 

para a punição daqueles que cometem crimes virtuais não deixando lacunas ou brechas para 

possíveis impunidades. 
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