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RESUMO 

 

Com o avanço tecnológico ampliaram-se as fronteira da comunicação, e o mais 
importante, se não, o mais utilizado meio para comunicação é a internet. E como de 
costume em todo meio há atos ilícitos, com a internet não seria diferente, referindo-
se então aos Crimes Virtuais, diante dessa perspectiva, verifica-se a necessidade de 
adaptação do direito à nova realidade tecnológica da sociedade e em especial do 
Direito Penal que tem um papel de muita importância para o combate a esses 
crimes. Diante desse cenário, busca-se apresentar a importância da investigação e 
da especialização do judiciário no combate aos crimes da internet, devendo punir os 
indivíduos que usam da dificuldade de identificação da autoria para cometer dos 
mais diversos crimes. 
 
 
Palavras-chave: Crimes virtuais. Crimes de Internet. Rede de computadores. Banco 
de dados. Computadores. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É indiscutível que a globalização tem trazido diversas vantagens para a 

população mundial, integrando de forma parcial ou total, diversas localidades e 

proporcionando mais agilidade e proximidade entre as pessoas, através de 

equipamentos eletrônicos conectados a internet. 

Indiscutível também a sua utilização em diversos campos da sociedade, 

na cultura, na educação, na política, no transporte, entre outros, o direito não 

deve ficar de fora desses avanços tecnológicos, pois, o processo de 

desenvolvimento global é inevitável e como todos os grupos citados, o direito 

deve acompanhar a evolução da sociedade. 

Cabe dizer que cada vez mais as atividades sociais têm sido 

desenvolvidas no espaço virtual e, inevitavelmente, migram para tal ambiente 

os criminosos cibernéticos, onde se tem observado os delineamentos e os 

contornos de novos tipos penais. 

A pesquisa tem por escopo apresentar um problema de fácil 

entendimento sobre os crimes virtuais (CV), fixando parâmetros de 

entendimento entre a sociedade tradicional e a sociedade virtual, 

demonstrando que os conflitos de interesses têm como marco inicial de sua 

solução a investigação criminal que servirá de suporte ao processo judicial, 

ocasião em que o Estado é acionado para exercer o ius puniendi e impor a 

tutela jurisdicional, restaurando o direito subjetivo lesado ou determinando a 

punição justa. 

Vale destacar também, os diversos problemas enfrentados pela 

sociedade, graças a essa nova modalidade criminosa, outros pontos também 

devem ser abordados na pesquisa, em especial a necessidade de 

profissionalização e especialização na fase investigatória, pois, os meliantes se 

aproveitam da dificuldade na identificação da autoria para cometer crimes dos 

mais diversos através da internet.  

Nesse contexto deve-se analisar a produção das provas de CV de forma 

diferenciada pela elevada importância deste instituto jurídico, especialmente 

por se tratar de prática criminosa exercida por terceiros no que diz respeito a 
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diversos tipos penais, entre eles, estelionato, furto de dados, difamação, 

calúnia, injúria entre outros. 

Recentemente entrou em vigor a Lei 12.737 de 2012, apelidada de lei 

Carolina Dieckmann, que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos 

informáticos. Esta lei veio para punir diversos dos CV, porém, ainda existem 

muitas falhas na nossa legislação, bem como, na deficiência na coleta e na 

admissão da prova no crime cibernético. 

Diante desses problemas, os operadores do direito vêm encontrando 

dificuldades na defesa de seus clientes, portanto, a pesquisa se faz necessária 

para informar e atualizar o meio jurídico e a sociedade como um todo, 

demonstrando a necessidade de garantia dos direitos dos cidadãos por 

intermédio da tramitação de um processo justo e célere, evitando que o 

indivíduo sofra quaisquer tipos de danos físicos ou morais, protegendo a 

liberdade e a propriedade. 

A pesquisa se mostra relevante para toda a comunidade jurídica, bem 

como, para a sociedade, tendo em vista a evolução tecnológica ocorrida nas 

últimas décadas e, em especial, a evolução da internet, que transformou o dia-

a-dia da população mundial. Essa transformação não trouxe consigo apenas 

benefícios, novos tipos de crimes vem sendo praticados através da rede 

mundial de computadores. 

Diante desse novo cenário o problema da pesquisa se baseia no 

seguinte: Quais são as medidas que vem sendo tomadas para coibir/punir os 

indivíduos que praticam crimes cibernéticos? 

É importante também ressaltar que a Carta Magna garante a livre 

manifestação do pensamento, vedando o anonimato, conforme preceitua o art. 

5º, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. 

Lamentavelmente, a internet é terreno fértil tanto para a livre expressão 

do pensamento, quanto para o anonimato delituoso em virtude da ausência de 

lei especial que discipline amplamente o assunto. 

 

Por fim, faz-se necessário apresentar um panorama geral de como o trabalho 

foi estruturado: o desenvolvimento do tema foi subdividido em cinco capítulos, 

sendo que, no primeiro é apresentado o surgimento da internet. No segundo 

capítulo será analisado a criminalidade e os avanços tecnológicos. No terceiro 
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capítulo são apresentados os crimes por meio de computadores e internet. No 

quarto capítulo será abordada a legislação nacional de uso dos meios 

eletrônicos. E, por fim, no quinto capitulo a dificuldade de obtenção de provas 

no meio eletrônico. 
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2. SURGIMENTO DA INTERNET 

 

O advento da internet é o novo paradigma social de acessibilidade à 

informação e apresenta diversos pontos sensíveis e deficiências que precisam 

da atuação do Estado no sentido de fixar conceitos legais, definir 

competências, efetuar registro de domínios, instituir taxas e tributos, além de 

garantir os direitos do consumidor virtual. 

Nesse sentido MALAQUIAS (2013, p. 40) relata que: “A internet surgiu 

no ano de 1970, surgindo aí um novo paradigma para a humanidade: a 

velocidade no acesso e na disseminação de informação”. 

Os indivíduos passaram a ficar mais próximos e se comunicarem de 

forma mais eficiente, nesse sentido o autor conta ainda: 

 

A partir da transposição cronológica do milênio que coincidiu com a 
popularização da mencionada rede mundial de computadores (www), 
a sociedade se deparou com um novo fenômeno: a cibersocialização. 
Os indivíduos começam a desenvolver novas formas de expressão, 
contatos sociais através de correspondências eletrônicas (e-mail), 
salas de conversação virtual (chat), a formação e consolidação de 
relacionamentos de amizades, fraternais e encontros amorosos por 
meio das redes sociais (Orkut, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, 
Google + e outros). (MALAQUIAS, 2013, p. 40). 

 

CARNEIRO (2011) já afirma fatos que contradizem o autor citado acima, 

veja-se: 

 

No ano de 1960 o governo norte americano começou um programa, 
chamado Agência de Pesquisa Avançada e Rede (Arpanet) para 
garantir uma comunicação eficaz e interna durante o período de 
guerra, foi aí que se deu início a Internet, que desde então tem 
evoluído década a década. (CARNEIRO, 2011, p. 40)  

 

A autora relata ainda que o governo norte americano decidiu aumentar 

dimensão da sua rede no ano de 1985, e com isso decidiu interligar todos os 

grandes centros, conforme relatado abaixo.  

 

Insatisfeitos com a ARPA net, fundaram a NSFnet que se fundiu com 
a Arpanet um ano depois, originando então o termo internet, 
lembrando que nessa época o uso da internet era restrito mas por 
pouco tempo já que em 1987 por decorrência da referida fusão a 
internet teve seu acesso liberado para uso comercial, não sendo mais 
restrito aos grandes centros de pesquisas norte- americano. 
(CARNEIRO, 2011 p, 48). 
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Corrobora com esse entendimento DOOM (2004). “A Internet nasceu de 

um projeto de pesquisa militar (ARPA: Advanced Research Projects Agency), 

no período da guerra fria, no final dos anos cinquenta e início dos anos 

sessenta”.  

De acordo com LIMA: 

 

Este projeto surgiu como resposta do governo americano ao 
lançamento do Sputnik pela ex-União Soviética. Inicialmente a ideia 
era conectar os mais importantes centros universitários de pesquisa 
americanos com o Pentágono para permitir não só a troca de 
informações rápidas e protegidas, mas também para instrumentalizar 
o país como uma tecnologia que possibilitasse a sobrevivência de 
canais de informação no caso de uma guerra nuclear. (LIMA 2000, p. 
30)  

 

Hoje a internet tem um significado imenso na vida da população mundial, 

cidadãos desempregados buscam postos de trabalho, as empresas cada vez 

mais tem aumentado suas vendas através da rede mundial de computadores e 

os eventos econômicos e sociais foram sendo inseridos na sociedade 

contemporânea para criar uma nova realidade revolucionária a cibercultura. 

 

2.1 SURGIMENTO DOS CRIMES VIRTUAIS 

 

Desde o início dos tempos até os dias de hoje os seres humanos têm a 

constante necessidade em desenvolver ferramentas úteis para auxiliá-lo no seu 

dia-a-dia, nesse sentido GOUVEA relata que: 

 

Em 1946, foram criados os transistores, futuros microprocessadores, 
possibilitando que os computadores se tornassem acessíveis a 
qualquer pessoa, o que não ocorria até então. Toda essa evolução 
permitiu o crescente desenvolvimento tecnológico de computadores, 
seja para o uso pessoal, seja para o uso profissional GOUVEA (1997, 

p. 31) 
 

A importância cada vez maior de se criar uma rede capaz de interligar 

computadores distantes entre si, permitindo a comunicação de dados entre 

eles, foi o fator propulsor que promoveu o crescimento contínuo da ARPA, 

nesse sentido WENDT descreve que: 
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Em 1957, o presidente dos EUA, em resposta ao lançamento do 
primeiro satélite espacial russo, Sputnik, criou a Agência de 
Investigação de Projetos Avançados (ARPA) com o objetivo de 
promover o desenvolvimento tecnológico do país e coordenar as 
atividades relacionadas ao espaço e aos satélites, além de criar um 
sistema de defesa à prova de destruição. WENDT (2013, p. 5) 

 

MALAQUIAS assevera que: 

 

O primeiro crime virtual documentado foi no ano de 1960 nos Estados 
Unidos, onde ocorreram os primeiros fatos sobre essa categoria de 
crimes nas mais variadas qualificações, com fatos ocorridos ligados 
afalsificação e alteração de sistemas de computadores. MALAQUIAS 

(2013, p. 60) 
 

Em meados dos anos80 a imagem do Hacker surgiu com o americano 

Kevin Mitnick, citado por diversos CV, entre eles, ataques de sistema e extravio 

de software, tempos depois o Hacker veio a trabalhar diretamente no governo 

dos Estados Unidos na área de monitoramento de informações. 

Ocorre que os CV se expandiram por todo o planeta das formas mais 

diferentes possível como crimes de pedofilia, furto de sistemas, pirataria e 

disseminação de vírus, surgindo então com isso à necessidade de se 

despender maiores preocupações com a segurança virtual. 

Conforme já mencionado a internet apresenta vários pontos sensíveis e 

deficiências que exigem a atuação estatal na definição legal de competência 

jurisdicional, de modo que se identifique e sejam punidos os responsáveis, 

pelos crimes citados e por vários outros. 

A legislação brasileira passou a se importar com tema somente após o 

aumento da população conectada as redes de computadores, publicando na 

Constituição Federal de 1988 (CF) leis relacionadas à atribuição do Estado nas 

demandas de informática. 

A quantidade de crimes e ameaças virtuais existentes atualmente põe 

em risco o desenvolvimento das relações pessoais, comerciais e empresariais, 

causando preocupação para a maioria dos governos. 

 

2.2 CONCEITOS 
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O surgimento de novas condutas ilícitas praticadas através da internet, 

envolvendo a utilização de computadores é cada vez mais intensa e variada, 

acompanhando o desenvolvimento das novas realidades tecnológicas e 

sociais. No entanto, apesar do reconhecimento da existência de tais condutas, 

não há um consenso quanto à denominação dos crimes de computador. 

Assim, alguns conceitos devem ser apresentados para um melhor 

entendimento da pesquisa, como por exemplo, Ciberespaço. 

 

Para LEMOS (2006, p. 12), o ciberespaço é um espaço não físico ou 

territorial, que se compõe de um conjunto de redes de computadores através 

das quais todas as informações (sob as suas mais diversas formas) circulam. 

FREEDMAN ensina: 

 

Computador [latim: computatores] aquilo que faz cômputos, que 
calcula. Processador de dados que utiliza circuitos integrados, com 
capacidade de aceitar informações, efetuar com elas operações 
programadas, fornecer resultados para resolução de problemas. 
FREEDMAN (2006, p. 103) 

 

Segundo Ivette Senise Ferreira, o computador ou sistema de informática 

é um instrumento como tantos outros, armas de fogo, explosivos, utilizados por 

criminosos para facilitar o cometimento de um delito. Cabe ao Estado tutelar as 

novas modalidades e lesões aos diversos bens e interesses que surgiram com 

a crescente informatização das atividades individuais e coletivas desenvolvidas 

na sociedade. 
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3. A CRIMINALIDADE E OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS 

 

Diante dessa nova realidade globalizada, as comunidades do mundo 

inteiro começam a desenvolver suas ações no denominado espaço cibernético, 

também conhecido como ciberespaço, sendo que, inevitavelmente, migraram 

para esse ambiente todo tipo de indivíduo, inclusive os criminosos do mundo 

virtual. 

O novo formato de comunidade e as exigências sociais compartilhadas 

iniciaram o delineamento de tipos penais voltados para a área de informática e 

novas tecnologias da informação e comunicação, sedimentando também o 

perfil dos infratores da lei. 

POUBEL ensina que: 

 

É sabido que a globalização proporcionou diversos novos 
paradigmas, deixando as civilizações mundiais cada vez mais 
próximas através da internet, ocorre que problemas também vieram, 
um deles é o favorecimento do crime organizado, que não precisa de 
sistemas de comunicação moderno para o cometimento de diversos 
crimes, entre eles os crimes financeiros. (POUBEL, 2015 p. 50) 

 

A realidade que se tem é que, nos dias de hoje, ninguém está totalmente 

livre de ter um vírus ou um programa inadequado rodando silenciosamente no 

seu disco rígido, esses vírus ou programas são muitas vezes utilizados para o 

roubo de contas bancárias, para espionar documentos entre eles documentos 

de identidade que são usados para cometer golpes contra outras pessoas ou 

empresas.  

Algumas empresas também foram vitimas dos hackers, inclusive 

trocando senha de diversos documentos onde se condiciona a devolução do 

acesso por meio de pagamento de resgate. 

Nesse sentido MALAQUIAS (2013, p. 51) completa dizendo: “Os 

“hackers” e os “crackers” têm invadido banco de dados e praticado crimes 

financeiros, vandalismo em arquivos públicos e privados, além de diversos 

outros tipos de delitos virtuais”. 

Por ser a internet um meio de comunicação favorável para a prática 

desses crimes, aqueles que cometem o ilícito muitas vezes ficam impune, 
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nesse interim, a sociedade mundial assiste assustada e perplexa, os atos 

cometidos por esses delinquentes cibernéticos. 

 

3.1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

A sociedade brasileira também participa da “aldeia global” em que se 

transformou o planeta. Os avanços tecnológicos e as novas descobertas 

científicas trouxeram uma nova realidade para o ser humano, onde o espaço e 

a presença física não são fundamentais para a realização de atos ou fatos 

jurídicos. 

Utilizando-se de computadores, redes locais, gateways, mainframes, 

programas de computador e todos os demais sistemas e periféricos que 

compõe a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), através de canais 

de comunicação, os sinais criptográficos trafegam por fibras óticas ou ondas 

eletromagnéticas, inclusive com a utilização de satélites, para que as pessoas, 

desta forma, possam estar em vários locais ao mesmo tempo, em perfeita 

interação, como ocorre nas teleconferências. 

Desta forma, percebe-se que o impacto social das atividades criminosas 

no espaço cibernético está diretamente ligado ao crescente aumento do 

número de pessoas que passam a utilizar as novas tecnologias, inclusive 

empresas privadas e órgãos governamentais que usam a internet para obter 

inúmeras soluções, desde o campo da pesquisa acadêmica até o mais 

sofisticado comércio eletrônico. 

 

3.2 ADMISSÃO E COLETA DA PROVA 

 

Analisando o fenômeno social da criminalidade sob a ótica do Direito 

Processual, entende-se que a admissão e a coleta da prova são elementos 

essenciais para se chegar à autoria do delito. 

Existem várias fases na investigação criminal e no processo para a 

indicação, formação, introdução e valoração da prova que devem ser 

observados, inclusive quando o fato a ser apurado for um crime cibernético. 

Sobre o local do crime, tanto a autoridade policial quanto a judiciária 

deverão determinar que os peritos recriem o ambiente virtual no qual ocorreu o 
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delito, utilizando-se dos vestígios deixados pelo “cracker” ou “hacker”, quando 

da consumação do crime cibernético. 

A verdade no processo envolve a veracidade dos fatos e suas 

circunstâncias para que o magistrado possa ter a ideia de como ocorreu o 

evento, além de se analisar a verdade relativa ao Direito no sentido de buscar a 

subsunção do tipo ao caso em julgamento. 
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4. CRIMES POR MEIO DO COMPUTADOR E INTERNET 

 

Como dito anteriormente, as novas tecnologias não trouxeram somente 

benefícios à população, com elas vem crescendo em todo o mundo crimes e 

criminosos qualificados em informática.  

De acordo com o aumento das conexões entre computadores, 

aumentam também a criminalidade neste meio, com bandidos incentivados 

pelo anonimato oferecido pela rede e pelas dificuldades de investigação no 

ambiente virtual. 

Neste momento se faz necessário trazer à baila a ideia de alguns 

doutrinadores sobre os crimes de informática, primeiramente MIRANDA (2012, 

p. 4). 

 

Os crimes perpetrados neste ambiente se caracterizam pela ausência 
física do agente ativo; por isso, ficaram usualmente definidos como 
sendo crimes virtuais. Ou seja, os delitos praticados por meio da 
Internet são denominados de crimes virtuais, devido à ausência física 
de seus autores e seus asseclas. 

 

RAMALHO (2013, p. 17) amplia ainda mais o conceito de crimes de 

informática, veja-se: 

 

Abarca crimes e contravenções penais, alcançando não somente 
aquelas condutas praticadas no âmbito da Internet, mas toda e 
qualquer conduta em que haja relação com sistemas informáticos, 
quer de meio, quer de fim, de modo que essa denominação 
abrangeria, inclusive, delitos em que o computador seria uma mera 
ferramenta, sem a imprescindível “conexão” à Rede Mundial de 
Computadores, ou a qualquer outro ambiente telemático.  

 

Já FELICIANO (2000, p. 35) destaca que: 

 

Conheço por criminalidade informática o recente fenômeno histórico-
sócio-cultural caracterizado pela elevada incidência de ilícitos penais 
(delitos, crimes e contravenções) que têm por objeto material ou meio 
de execução o objeto tecnológico informático (hardware,software, 
redes, etc.). 

 

NIGRI (2000, p. 38) completa: “O “crime informático” como um ato lesivo 

cometido por meio de um computador ou de um periférico com a intenção de 

se obter uma vantagem indevida”.  
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Assim, percebe-se que não há um consenso sobre o que é considerado 

como crime virtual, tão menos há uma denominação aceita pela maioria. 

 

4.1 FRAUDES VIRTUAIS 

 

O lazer e a diversão atualmente são compartilhados por jovens e adultos 

do mundo inteiro, em tempo real, utilizando-se também de redes sociais e 

ferramentas como e-mail, chat, web, games, etc.  

A compra de produtos pela internet com a entrega em domicílio também 

aumentou muito, outras facilidades que surgiram foram as cirurgias de alto 

risco sendo executadas, à distância, por equipes de especialistas de múltiplas 

áreas, em diversos países, trabalhando simultaneamente, assim também 

milhares de operações bancárias sendo processadas diariamente dentro das 

residências dos clientes por intermédio do Internet Banking. 

As novas tecnologias também são utilizadas nas reuniões entre 

empresas, no auxílio a deficientes e em muitas outras áreas, sendo inúmeras 

as facilidades trazidas pela vida moderna por intermédio dos equipamentos 

tecnológicos, nesse contexto, surgem também os problemas oriundos da 

migração para o espaço cibernético de todo tipo de indivíduo, principalmente os 

criminosos, sendo assim, citar-se-á alguns crimes praticados por meio da 

internet. 

 

4.1.1 Estelionato 

 

No crime de estelionato por meio informático, os criminosos agem de 

forma astuciosa aproveitando do momento em que o usuário está efetuando 

transações bancárias para extrair vantagens ilícitas. 

 

4.1.2 Invasão de Privacidade 

 

A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5º, X, garante a qualquer 

cidadão que não tenha a sua privacidade respeitada, o direito a reparação, 

sendo aquela considerada inviolável.O Código Civil (CC) também garantiu em 

seu texto legal a proteção a privacidade, a honra e a boa fama. 
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4.1.3 Crimes Contra a Honra 

 

A honra do indivíduo é subjetiva, constituída por sentimentos próprios de 

respeito, de moral, de atributos intelectuais e por alguns outros elementos. 

Na internet muitas pessoas têm sido vítimas desses crimes, com 

publicações e imagens ofensivas nas redes sociais, ocorre que é muito 

complexa a distinção entre brincadeira e real imputação de crime. 

 

4.1.4 Crimes Contra a Propriedade Intelectual 

 

O ordenamento jurídico brasileiro garante de forma efetiva e relevante 

punição a aqueles que praticam crime contra a propriedade intelectual, que 

compõe tudo aquilo que se oriunda da inteligência humana, esse tipo penal 

encontra-se definido no artigo 184, caput, do Código Penal (CP). 

 

4.1.5 Pedofilia 

 

Quando se fala em pedofilia, logo se observa a expressão humana de 

horror, de pânico e até mesmo de ódio, é que o tema causa muita comoção 

social, mesmo assim, existem na internet diversas figuras com conteúdo 

pornográfico de crianças e adolescentes. 

Esse tipo penal encontra-se tipificado também no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), no artigo 241, II, sendo considerado crime a 

publicação/divulgação de imagens com conteúdo pornográfico de crianças ou 

adolescentes na rede de computadores, esse é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) que se manifestou considerando crime o envio de 

fotos pornográficas de menores na internet, veja a ementa da decisão. 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PUBLICAÇÃO 
DE IMAGENS CONTENDO PORNOGRAFIA INFANTIL NA 
INTERNET. ARTIGO 241 DA LEI N. 8.069/90. ATENTADO 
VIOLENTO AO PUDOR. ARTIGO 214 C/C O ARTIGO224, A, 
AMBOS DO CP. COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. 
TIPICIDADE. 
1. Demonstrado que o crime de atentado violento ao pudor foi 
praticado para facilitar a prática do delito previsto no artigo 241 do 
ECA, resta configurada a hipótese de conexão e, confirmada a 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10582366/artigo-241-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
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divulgação internacional das fotografias, a competência da Justiça 
Federal para o processamento dos crimes. 
2. A incompetência ratione loci é relativa e, não arguida no momento 
próprio, opera-se a preclusão, com a prorrogação da competência. 
3. A conduta imputada de praticar atos libidinosos com crianças, 
menores de 14 anos de idade, caracteriza em tese crime do art. 
214, c/c o art.224, alínea a, ambos do Código Penal. A remessa de 
fotos dessas práticas, além de outras fotografias de crianças 
submetidas à prática de atos libidinosos, por meio eletrônico, 
configura o art. 241 da Lei n. 8.069/90, com a redação que lhe dá a 
Lei nº 10.764/2003 - não cabendo ressalva de sigilo à comunicação 
eletrônica, meio que foi para a imputada divulgação pornográfica. 

4. Habeas Corpus não conhecido. 
 

Nesse sentido, pode-se concluir que expor um menor de idade na 

internet seja de forma pornográfica com a exibição explícita do seu corpo, tem 

como pena reclusão de 2 a 6 anos além de uma multa. 

 

4.2 CRIMES CIBERNÉTICOS E AUTORIA 

 

O espaço cibernético é um novo ambiente social criado e modificado a 

cada dia, trazendo uma nova e inusitada realidade para o ser humano. 

A presença física e o espaço geográfico não são mais fundamentais 

para a realização de atos ou fatos jurídicos. A sociedade cibernética traz a 

mudança no conceito de fronteira física com o surgimento de nova concepção 

de jurisdição. 

Nesse contexto, surge um questionamento inevitável, qual juiz será 

provento para julgar a lide numa realidade de fronteiras virtuais indefinidas? 

Mais detalhes sobre esse assunto será apresentado no tópico 7 da pesquisa. 

Nesse momento vale dizer vem surgindo uma nova definição sobre soberania 

estatal, onde os acordos internacionais são considerados os mais importantes 

instrumentos de unificação de condutas no combate ao crime cibernético. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10611881/artigo-214-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10610622/artigo-224-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10582366/artigo-241-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/98216/lei-10764-03
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5. LEGISLAÇÃO NACIONAL DE USO DOS MEIOS ELETRÔNICOS 

 

Pode-se dizer que o Direito Penal esta inteiramente ligado a Internet, 

tendo em vista que as relações que ali são firmadas são entre indivíduos, e 

estes devem ter suas condutas disciplinadas, sendo que cabe ao Direito 

disciplinar e regulamentar as condutas entre os membros desta sociedade 

digital. 

Neste ponto encontram-se relacionadas as leis, decretos, medidas 

provisórias, instituições normativas, resoluções e portarias que deram origem a 

diversos instrumentos de comunicação. 

Lei 12.686 de 18.07.2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 

19.07.2012, preceitua sobre a normatização da divulgação de documentos 

institucionais produzidos em língua estrangeira, os sítios e portais da rede 

mundial de computadores. 

Lei 12.682 de 09.07.2012, publicada no DOU de 10.07.2012, dispõe 

sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meio eletrônico. 

Lei 12.551 de 15.12.2011 publicada no DOU de 16.07.2011, alterando o 

artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-

lei 5.452, equiparando os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios 

telemáticos e informatizados àquela efetivada por meios pessoais e direitos. 

Lei 12.527 de 18.11.2011, publicada no DOU em 18.11.2011, 

regulamentando o acesso a informações previsto no Inciso XXXIII do artigo 5º, 

no inciso II do § 3º do artigo 37 e nos § 2º do artigo 216 da Constituição 

Federal de 1988, alterando também a Lei 8.112, de 11.12.1990, revogando a 

Lei 11.111, de 05.05.2005 e dispositivos da Lei 8.159, de 08.01.1991. 

Lei 12.507 de 11.10.2011, publicada no DOU de 13.10.2011, alterando o 

artigo 28 da Lei 11.196, de 21.11.2005, incluindo o programa de Inclusão 

Digital, Tablet PC produzido no país, alterando também a Lei 10.833, de 

29.12.2003, a Lei 11.482, de 31.05.2007, a Lei 11.508 de 20.07.2007 e a Lei 

8.212 de 24.07.1991, revogando dispositivos da Medida Provisória 540 de 

02.08.2011. 

Medida Provisória 534 de 20.05.2011, publicada no DOU de 23.05.2011, 

alterando o artigo 28 da Lei 11.196 de 21.11.2005, para incluir no Programa de 

Inclusão Digital do governo federal, o Tablet PC produzido no país. 
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Lei 12.485 de 12.05.2011, publicada no DOU de 13.05.2011, dispondo 

sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado que alterou a 

Medida Provisória 2.228-1 de 06.09.2001, a Lei 11.437 de 28.12.2006, a Lei 

5.070 de 07.07.1996, a Lei 8.977, de 06.01.1995 e a Lei 9.472 de 16.07.1997, 

além de outras providências. 

Lei 12.349 de 15.12.2010, publicada no DOU de 16.12.2010, 

convertendo a Medida Provisória 495 de 2010, que alterou a Lei 8.666 de 

21.06.1993, a Lei 8.958 de 20.12.1994, a Lei 10.973 de 02.12.2004 e revogou 

o § 1º do artigo 2º da Lei 11.273 de 06.02.2006. 

Medida Provisória 507 de 05.10.2010, publicada no DOU de 06.10.201, 

instituindo as hipóteses específicas de sanção disciplinar para a violação de 

sigilo fiscal e disciplinando o instrumento de mandato que confere poderes a 

terceiros para praticar atos perante órgãos da administração pública que 

impliquem fornecimento de dados protegidos pelo sigilo fiscal. 

Lei 12.270 de 24.06.2010, publicada no DOU de 25.06.2010, dispondo 

sobre medidas de suspensão de concessões ou outras obrigações do país 

relativas aos direitos de propriedade intelectual e outros, inclusive nos casos de 

descumprimento de obrigações do “Acordo Constitutivo da Organização 

Mundial do Comércio”. 

Lei 12.258 de 15.06.2010, publicada no DOU de 16.06.2010, alterando o 

Decreto-lei 2.848, de 07.12.1940, o Código Penal e a Lei 7.210 de 11.07.1984, 

a Lei de Execução Penal, promovendo a possibilidade de utilização de 

equipamento de vigilância indireta pelo condenado. 

Lei 12.249 de 11.06.2010, publicada no DOU de 14.06.2010, criou o 

“Programa Um Computador por Aluno” (PROUCA) e instituiu o “Regime 

Especial de Aquisição de Computadores para Uso Educacional” (RECOMPE). 

Lei 12.034 de 29.09.2009, publicada no DOU de 30.09.2009, alterando a 

Lei 9.096 de 19.09.1995, Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.504 de 30.09.1997, 

que estabelece normas para as eleições, e a Lei 4.737 de 15.07.1965, Código 

Eleitoral. 

Decreto 6.948 de 25.08.2009, publicado no DOU de 26.08.2009, 

instituindo o “Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital – (CGPID)”. 

Lei 11.977 de 07.07.2009, publicada no DOU de 08.07.2009, dispondo 

sobre o “Programa Minha Casa Minha Vida – (PMCMV)” e a regularização 
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fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, alterando o 

Decreto-lei 3.365 de 21.06.1941, a Lei 4.380 de 21.08.1964, a Lei 6.015 de 

31.12.1973, a Lei 8.036 de 11.05.1990 e a Lei 10.257 de 10.07.2001 e a 

Medida Provisória 2.197-43 de 24.08.2001, conforme consta no artigo 37 e 

seguintes dessa mencionada norma. 

Resolução CNJ 84 de 06.07.2009, publicada no DOU e DJe de 

10.07.2009, conferindo nova redação aos artigos 12, § único; 13, § 1º, 15, II, 17 

e 18, caput, e revogando os artigos 18, incisos I, II e § único; 19, § único; e 21 

da Resolução 59, de 09.09.2008, que disciplina e uniformiza as rotinas, visando 

ao aperfeiçoamento do procedimento de interceptação de comunicações 

telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos jurisdicionais 

do Poder Judiciário, a que se refere a Lei 9.296 de 24.07.1996. 

Resolução CNJ 79 de 09.06.2009, publicada no DOU e DJe de 

10.07.2009, dispondo sobre a transparência na divulgação das atividades do 

Poder Judiciário brasileiro. 

Lei 11.934 de 05.05.2009, publicada no DOU de 06.05.2009, dispondo 

sobre limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e 

eletromagnéticos, alterando a Lei 4.771 de 15.09.1965. 

Resolução do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 01, de 06.02.2009, 

publicada no DJe de 06.02.2009, regulando o processo judicial eletrônico no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 

Lei 11.903 de 14.01.2009, publicada no DOU de 15.01.2009, dispondo 

sobre o rastreamento da produção e do consumo de medicamentos por meio 

de tecnologia de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados. 

Lei 11.900 de 08.01.2009 publicada no DOU de 09.01.2009 alterando 

dispositivos do Decreto-lei 3.689 de 03.10.1941, o Código de Processo Penal 

(CPP), para prever a possibilidade de realização de interrogatório e outros atos 

processuais por sistema de videoconferência. 

Lei 11.829 de 25.11.2008, publicada no DOU de 26.11.2008, alterando a 

Lei 8.069 de 13.07.1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

aprimorando o comitê à produção, venda e distribuição de pornografia infantil, 

bem como criminalizar a aquisição e a posse de tal material e outras condutas 

relacionadas à pedofilia na internet. 
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Decreto 6.605 de 14.10.2008, publicado no DOU de 15.10.2008, 

dispondo sobre o “Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileiras (CGICP-Brasil), a Secretaria Executiva e a Comissão Técnica 

Executiva (COTEC). 

Lei 11.767 de 07.08.2008, publicada no DOU de 08.08.2008, alterando o 

artigo 7º da Lei 8.906, de 04.07.1994, a fim de dispor sobre o direito à 

inviolabilidade do local e instrumentos de trabalho do advogado, inclusive 

quanto à correspondência. 

Resolução STF 354, de 30.01.2008, publicada no DJe de 06.02.2008, 

alterando o artigo 5º da Resolução 8, de 20.09.2007, que institui o Diário da 

Justiça Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. 

Resolução Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 45, de 17.12.2007, 

publicada no DJ de 21.12.2007, dispondo sobre a padronização dos endereços 

eletrônicos dos órgãos do Poder Judiciário. 

Resolução STF 350, de 29.11.2007 publicada no DOU de 03.12.2007, 

dispondo sobre o recebimento de Petição Eletrônica com Certificação Digital no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

Decreto 6.259 de 20.11.2007, publicado no DOU de 21.11.2007, 

instituindo o Sistema Brasileiro de Tecnologias (SIBRATEC). 

Resolução STJ 9, de 05.11.2007, alterando o artigo 1º da Resolução 2, 

de 24.04.2007, que dispõe sobre o recebimento de Petição Eletrônica no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 

Resolução CJF 580, de 05.11.2007, publicada no DOU de 07.11.2007, 

dispondo sobre a padronização e unificação da base de dados de 

jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. 

Instrução Normativa do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 30, de 

13.09.2007, publicada no DJU de 18.09.2007, regulamentando, no âmbito da 

Justiça do Trabalho, a Lei 11.419 de 19.12.2006, que dispõe sobre a 

informatização do processo judicial. 

Resolução CNJ 41 de 11.09.2007, publicada no DJ de 14.09.2007, 

dispondo sobre a utilização do domínio primário “jus.br” pelos órgãos do Poder 

Judiciário. 
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5.1 LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES VIRTUAIS 

 

A comunidade europeia encontra-se num estágio mais avançado que o 

restante das nações desenvolvidas, no que se refere à normatização do 

espaço cibernético.  

A Convenção de Budapeste sobre o Cibercrime, editada em 23.11.2001, 

na qual o Brasil é signatário, foi o marco fundamental do intercâmbio entre os 

países, sendo o mais importante ícone no combate ao crime cibernético na 

atualidade, levando em consideração a necessidade de intensificar a 

cooperação entre os Estados signatários e aqueles que posteriormente 

aderirem ao tratado. 

Esse tratado tem por objetivo à construção de uma política criminal 

comum entre os países membros, mediante a adoção de legislação adequada 

e de procedimentos de cooperação internacional protegendo a sociedade 

contra a criminalidade no espaço cibernético. 

Em síntese a mencionada convenção transformou-se em ícone no 

combate a criminalidade virtual, colaborando no sentido de oferecer claras 

diretrizes para a produção legislativa nos países signatários no sentido de 

seguirem o caminho da cooperação no combate ao crime cibernético, 

conclamando todas as nações livres a assinarem o referido pacto e juntarem 

esforços numa efetiva política internacional contra os crimes cibernéticos.  

Assim, surgiu a seguinte estrutura de classificação normativa: 

 

1) Infrações contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de 

sistemas informáticos e dados informáticos;  

 

a) Acesso ilegal: é o acesso irregular e doloso a computadores e redes. 

b) Interceptação ilegal: é a captura irregular e dolosa de dado. 

c) Interferência de dados: é o ataque de “cracker”, com destruição ou 

captura. 

d) Interferência em sistemas: é a captura, bombardeio ou negação de 

serviços. 

e) Uso abusivo de dispositivos: é a venda ilegal de dados, códigos e 

senhas. 
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2) Infrações relacionadas com computadores;  

 

a) Falsidade informática: é a falsificação de dados. 

b) Burla informática: é o estelionato na versão cibernética. 

 

3) Infrações relacionadas com o conteúdo; 

a) Pornografia infantil: produção, armazenamento, oferta, divulgação, 

etc. 

b) Racismo e xenofobia: difusão de imagens, ideias ou teorias racistas 

que incentivem a violência contra o indivíduo ou grupo de semelhantes, tendo 

em vista motivações racistas, religiosas, étnicas, nacionalistas, utilizando-se de 

expressões injuriosas e ameaçadoras com o objetivo intimidatório e 

discriminatório ou que implique em xenofobia. Apologia ao genocídio ou outros 

crimes contra a humanidade. 

 

4) Infrações relacionadas com a violação do direito de autoria e direitos 

conexos. 

 

THOMAS (2010, p.20) compara a Convenção de Budapeste com as leis 

brasileiras:“Vários são as recomendações contidas na Convenção de 

Budapeste que já foram positivadas no ordenamento jurídico pátrio, isso é um 

avanço”. 

Apesar de não haver legislação coesa que possa abordar, contemplar e 

reprimir adequadamente os crimes cibernéticos em sua totalidade, os 

fenômenos sociais e jurídicos têm obrigado os operadores do direito a 

lançarem mão de imputação difusa e deficiente, dando margem à defesa do 

acusado que se fortaleça com as falhas constitutivas insurgentes, gerando um 

verdadeiro caos no espaço cibernético. 
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6. DIFICULDADE DE OBTENÇÃO DE PROVAS NO MEIO ELETRÔNICO 

A prática do crime suscita a reação do Estado no sentido de coibir a 

conduta criminosa, tendo em vista a necessidade de disponibilizar a proteção 

ao indivíduo que sofreu o dano pessoal ou patrimonial e a prevenção projetada 

aos demais membros da comunidade. Portanto, o Estado possui o monopólio 

da sanção penal e o utiliza unilateralmente visando proteger bens jurídicos 

eleitos e tutelados pela sociedade. 

A investigação criminal é o fenômeno processual penal de reação estatal 

contra o crime, efetuando a persecução penal por intermédio da apuração 

fático-jurídica com o objetivo de delimitar e equacionar as dimensões da prática 

delituosa e todas as nuances da conduta criminosa que violou a harmonia 

social. 

Porém, quando se fala em CV as dificuldades na investigação são 

apontadas pelo advogado especialista em crimes cibernéticos BURG, em 

entrevista a revista jurídica CONJUR (Consultor Jurídico) que afirma: 

 

No mundo virtual os alvos são variados e a cada dia são criados 
novos golpes. E os problemas dos chamados cibercrimes vão além 
da pluralidade e da velocidade com que eles se multiplicam, a internet 
facilita a impunidade, uma vez que a investigação é mais complicada 
e, muitas vezes, quando é identificado o autor, já ocorreu a 
prescrição. Isso sem contar na questão da fronteira: o crime pode ser 
cometido por alguém que está em outro país, com leis 

completamente diferentes. (Disponível em: 

http://www.conjur.com.br/2017-fev-05/entrevista-daniel-burg-
especialista-crimes-virtuais, acesso em 01/06/2017) 

 

BURG afirma ainda: 

 

A legislação brasileira não está adequada e, muitas vezes, o crime 
prescreve sem que haja um avanço significativo nas investigações. 
Nos crimes contra a honra, por exemplo, há uma enorme dificuldade 
para se identificar o autor de ofensas realizadas na internet, e sem a 
identificação sequer é possível oferecer queixa-crime. (Disponível 
em: http://www.conjur.com.br/2017-fev-05/entrevista-daniel-burg-
especialista-crimes-virtuais , acesso em 01/06/2017) 

 
Em contraposto ao citado acima ABREU ensina que: 

 

Não se pode falar em ausência de legislação para justificar a falta de 
prevenção e a precariedade na investigação dos crimes virtuais, é 
certo que existem problemas com algumas tipificações, porém o 
arcabouço legislativo necessário ao enfrentamento desses ilícitos já 
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existe. Disponível em: 
<http://edufranco91.jusbrasil.com.br/artigos/142294529/os-
entravesarepressao-aos-crimes-ciberneticos> acesso em 
01/06/2017)  

 

CERQUEIRA e ROCHA (2013, p. 131) completam: 

Os entraves na investigação dos ilícitos digitais estão muito mais 
relacionados a questões materiais e de política criminal, do que 
jurídicas. Vale citar quão importante éter uma unidade policial 
especializada em crimes digitais, com a capacitação dos 
profissionais, como uma condição imprescindível à formação da justa 
causa para a ação penal. 

 

Os autores revelam que além de falta de recursos da polícia existem 

outros fatores que dificultam quanto a autoria do crime cibernético, veja-se: 

 

É preciso haver uma paridade de conhecimento entre a polícia e os 
autores dos ilícitos, para que seja possível a persecução penal. Para 
isso, as autoridades investigatórias devem ter acesso a uma equipe 
de especialistas ou ter condições de capacitar, dentre seus membros, 
um grupo de agentes para atuar nessas questões. O investimento na 
equipe precisaria ser constante, possibilitando o intercâmbio de 
conhecimentos com outras instituições, além do acesso à 
capacitação permanente. (CERQUEIRA e ROCHA 2013, p. 136). 

 

TOMAS vai além, buscando uma integração entre diversos órgãos para 

garantir a punibilidades dos autores de crimes virtuais: 

 

A adoção de protocolos forenses internacionais deve ser o parâmetro 
investigatório, de modo a garantir a segurança dos procedimentos e a 
possibilidade de trocas de informações entre autoridades de 
diferentes países, dada a transnacionalidade de muitos dos delitos 

cometidos por meio digital.TOMAS (2010, p. 63) 
 

PEIXINHO (2012) menciona, também, a criação de um banco de uma 

Base Nacional de Segurança Cibernética como relevante instrumento para a 

abordagem dos crimes cibernéticos, mediante a colaboração entre o Estado e 

a sociedade, por meio de parcerias com empresas de segurança, centros de 

pesquisa, instituições bancárias, dentre outros. 

Conforme se verifica todos os dias o desrespeito às normas por 

indivíduos que, movidos por interesses pessoais e egoísticos, praticam delitos, 

agredindo os interesses alheios, destruindo o bem maior que é a vida, além de 

outros bens juridicamente tutelados como o patrimônio, a organização do 

http://edufranco91.jusbrasil.com.br/artigos/142294529/os-entraves-a-repressao-aos-crimes-ciberneticos
http://edufranco91.jusbrasil.com.br/artigos/142294529/os-entraves-a-repressao-aos-crimes-ciberneticos
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trabalho, a propriedade imaterial, o sentimento religioso, os costumes, a 

família, a incolumidade, a paz, a fé e a administração pública. 

Assim, diante da realidade em que as condutas criminosas atingem o 

cidadão independente da tutela administrativa que o Estado proporciona, mas 

que se mostra insuficiente, permitindo que os atos delituosos agridam os bens 

jurídicos tutelados, a resposta estatal é uma exigência constitucional de 

proteção ao cidadão e à sociedade impondo-se como “ultimaratio” para restituir 

o equilíbrio social violado pela ação criminosa. 

 

6.1 A RESPONSABILIDADE DOS PROVEDORES DE ACESSO À INTERNET 

 

É inquestionável a responsabilidade dos chamados “Provedores de 

Acesso à Internet” quando se fala em CV, pois nenhum indivíduo pode se 

conectar sem que essas empresas forneçam o acesso, sendo as mesmas 

responsáveis pelas páginas que hospedam. 

Porém conforme entendimento majoritário da doutrina e da 

jurisprudência não é bem assim que ocorre na prática, NIGRI (2001, p. 67) 

explica que: 

 

Em regra, mesmo hospedando páginas de conteúdo impróprio, o 
Provedor deverá ser oficialmente notificado para retirar a página 
infratora do ar, para somente no caso de descumprimento da ordem 
judicial ou demonstrada sua colaboração efetiva na elaboração de 
determinada página de conteúdo ilegal, tornar-se coautor do 
possível crime. 

 

Conforme já esclarecido na pesquisa um dos grandes entraves na 

prevenção e coibição dos CV é a grande velocidade com que as informações 

circulam na Internet. Muitas vezes, durante a persecução penal, faz-se 

necessário que as autoridades tenham acesso a dados pessoais de usuários 

de maneira rápida e precisa, diante da extrema facilidade de destruição de 

provas no meio virtual, embora nem sempre isso seja possível. 
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6.2 O MARCO CIVIL DA INTERNET E A LEI 12.737/2012 

 

As atividades descritas nesse trabalho ensejaram, entre outras coisas, 

a necessidade por uma legislação mais clara e objetiva quanto às relações 

estabelecidas virtualmente, razão pela qual foi apresentado à Câmara dos 

Deputados o Projeto de Lei 2126/2011 conhecido como Marco Civil da 

Internet. O Projeto surgiu da parceria firmada entre a Escola de Direito do Rio 

de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas (DIREITO RIO) e a Secretaria de 

Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ). 

A evolução e popularização tecnológica trouxeram à baila questões 

que, muito embora envolvam valores como liberdade de expressão e 

privacidade, direitos estes que há muito já são albergados por nossos textos 

jurídicos, carecem de precedentes normativos de pacificação. 

O aludido marco regulatório também inovou em seu processo de 

formulação ao permitir a participação popular em debates que ocorreram pela 

própria Internet e possibilitaram o amadurecimento de ideias e contribuições. 

O Projeto que dispõe sobre o acesso a informações da Internet, e dá 

outras providências, conforme sua própria ementa especifica, é composto por 

trinta e dois artigos e prevê, em suma, regras de responsabilidade civil de 

provedores e usuários sobre o conteúdo disponível nas redes, medidas 

protetivas de direitos já assegurados em nossa Constituição Federal, assim 

como estabelece uma série de garantias voltadas à neutralidade da Internet. 

O aludido Projeto de Lei recebeu diversas críticas, em parte pela 

agilidade com que fora aprovado e convertido em Lei (em novembro de 2012), 

em comparação com outros Projetos que da mesma forma englobavam 

delitos telemáticos. 

Independentemente de tais críticas, a referida Lei entrou em vigor no 

dia 02 de abril de 2013 e finalmente tipificou alguns crimes cibernéticos. 

Dentre outras coisas, a Lei criou o dispositivo 154-A do Código Penal 

brasileiro, que tipificou como crime a “invasão de dispositivo informáticos”, i. 

E., a conduta dos hackers, que violam dispositivos de segurança com o intuito 

de obter, adulterar ou destruir dados ou informações de terceiros. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033783/lei-12737-12
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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6.3 AS PROVAS – A RELEVÂNCIA DAS INVESTIGAÇÕES FORENSES E A 

NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

PROBATÓRIOS 

 

No ramo do direito penal e processo penal, a questão da prova assume 

características especiais. Sua intenção não é de tão somente demonstrar a 

materialidade do fato e sua autoria, mas também as circunstancias objetivas e 

subjetivas que permeiam a imputação do acusado, que, durante a valorização 

do conjunto probatório, influenciarão no julgamento da causa. 

Diferentemente do processo civil, no âmbito processual penal o fato 

incontroverso excluem-se, aqui os fatos axiomáticos/intuitivos por 

prescindirem de prova por razões lógicas, deve ser sempre objeto de prova, 

na medida em que temos como corolário do princípio da busca pela verdade 

real a inadmissibilidade do fato que não fora contestado. 

Dessa forma, observamos que um meio pelo qual se pode, 

efetivamente, alcançar a verdade real dos fatos narrados na ação penal é o 

computador, sem exclusão dos dispositivos conectados à Internet móvel 

como tablets, smartphones, notebooks.  

A prova pericial é vital nos casos de crimes cibernéticos, porquanto 

permite que o profissional dotado de conhecimentos técnicos que, na maioria 

das vezes, fogem da erudição magistral, realize um exame minucioso do meio 

pelo qual o crime foi praticado. 

Embora muito se discuta quanto à imprescindibilidade de nova 

tipificação de condutas e de leis especificas, faz-se indispensável salientar 

que o aparato técnico utilizado por aqueles que corporificam nossos órgãos 

do Poder Judiciário e do Ministério Público, assim como pelos demais entes 

envolvidos em procedimentos investigatórios, também possui papel de 

extrema importância na aplicabilidade das leis vigentes. 

Crimes como o estelionato eletrônico são cometidos através de 

artifícios fraudulentos complexos e engenhosos, cujo cunho tecnológico, em 

constante processo de modificação e atualização, muitas vezes requer melhor 

treinamento por parte dos responsáveis por sua repressão. 

A prevenção e repressão de tais crimes, assim como a investigação, 

seja no âmbito administrativo, seja na seara judicial, para que possuam 
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qualquer efeito concreto, dependem da atualização constante de todos os 

operadores do Direito, devendo-se priorizar estudos e investimentos na área 

da tecnologia probatória, de modo que os bens jurídicos tutelados se tornem 

menos vulneráveis no campo telemático e o uso dos meios virtuais 

gradativamente mais seguro. 

 

 

6.4 COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR 

 

A abordagem crítica e interpretativa sobre a competência exclusiva de 

cada corporação policial possibilita a visualização da ampla temática 

preceituada sobre a Segurança Pública e seu dimensionamento no 

ordenamento jurídico, tendo em vista que, posicionada no vértice da estrutura 

legislativa, a interpretação do preceito constitucional deve trilhar a ideia de 

unidade sistêmica, impedindo que a hermenêutica possa criar ou ampliar 

incompatibilidades de eventuais contradições de normas constitucionais e 

possível conflito com o ordenamento infraconstitucional. 

Vale dizer que a investigação criminal como atividade técnica e 

extremamente complexa deve prezar sempre pela garantia dos direitos 

fundamentais do indivíduo, jamais poderia repousar nas mãos daqueles a 

quem se confiou apenas a sua própria segurança orgânica, sob pretexto dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito e da independência dos 

poderes constituídos. 

Dessa forma a luz do preceito constitucional contido no artigo 144, § 1º, 

inciso IV, CF, compete a Polícia Federal investigar quaisquer ilícitos penais que 

ocorram na área de domínio da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 

mesmo que se observe a independência institucional desses dois órgãos da 

União. Nesse sentido afirma MEIRELES (2010, p. 113): 

 

(...) as funções de polícia judiciária, na apuração de casos de seu 
interesse, devem ser exercidas exclusivamente pela Polícia Federal – 
e não pelo atual Departamento de Polícia Legislativa, conforme 
dispõe o art. artigo 144, § 1º, inciso IV, CF de 1988. Há, pois, 
evidente usurpação de atribuições pela Polícia Legislativa, em 
detrimento às funções asseguradas constitucionalmente à Polícia 
Federal. 
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Portanto, a Polícia Legislativa tem competência para exercer todas as 

atribuições inerentes à prevenção e manutenção da ordem interna, efetuando 

revistas pessoais, evitando distúrbios, organizando rondas de rotina, 

inspecionando bolsas e objetos pessoais. 

Jamais poderia efetuar diligências, intimar pessoas e tantas outras 

atribuições que são específicas da atividade de polícia judiciária da União que 

somente devem ser levadas a efeito pela Polícia Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os incontáveis obstáculos superados com a informatização e as novas 

tecnologias acentuaram um sério contraste com os diversos problemas 

oriundos da tecnologia. A migração de diversas atividades sociais 

desenvolvidas no âmbito da sociedade tradicional foi transposta para a 

sociedade virtual, conduzindo também para essa referida dimensão os 

delinquentes virtuais. 

Apesar dos esforços empenhados no combate aos crimes virtuais, a 

criminalidade informática, usufruindo das novas tecnologias que surgem a cada 

momento, desafia os profissionais da área, no sentido de que estes ainda não 

estão totalmente preparados para enfrentar esse tipo de crime em decorrência 

de suas características que acabam por dificultar a investigação criminal. 

Assim, esses infratores da lei, utilizando-se de estações móveis ou fixas, 

interligadas em redes locais ou computadores pessoais conectam-se a 

milhares de outros sistemas informatizados e percorrem com a velocidade dos 

sinais digitais. 

Em vista dos argumentos apresentados, percebe-se que a investigação 

de crimes digitais apresenta diversos desafios, destacando-se a necessidade 

de investimento em recursos tecnológicos e em recursos humanos como um 

dos aspectos mais relevantes.  

As normas existentes no ordenamento pátrio formam um arcabouço 

satisfatório, corroborando a tese de que a proliferação legislativa não é o 

caminho para a melhoria da prevenção e da repressão criminosa.  

Não obstante, faz-se necessário repensar a teoria criminal vigente, para 

abarcar questões específicas dos crimes digitais que demandam uma reflexão 

sobre os parâmetros teóricos adotados. Por fim, verifica-se que a colaboração 

entre Estado e sociedade e entre diferentes Estados é imprescindível para o 

sucesso do enfrentamento nacional e transnacional dos delitos cibernéticos. 
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