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RESUMO  
 

O presente artigo analisa as dificuldades na imputação penal de condutas criminosas na internet. Trata-se de 

um estudo bibliográfico, que utilizou como material de coleta de dados fontes da literatura relacionada, páginas 

da internet, artigos, teses, monografias, revistas e leis. Verifica-se um breve histórico do surgimento da internet, 

bem como se dá a utilização da mesma pela sociedade, à conceituação de crime virtual, e ainda mostra alguns 

exemplos de crimes cometidos no ambiente informático. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é mostrar os 

aspectos que dificultam a tipificação do criminoso que utiliza a internet como meio para cometer delitos, bem 

como a necessidade de uma legislação legal e específica que possa definir tais desvios como crimes, com 

aplicação de penas mais severas aos infratores. Constata-se ainda que a Justiça brasileira aplica a devida sanção 

apoiada nas leis vigentes do Código Penal, fazendo uma adaptação às condutas desviantes no meio eletrônico..  

Palavras-chaves: Internet. Crime Virtual. Tipificação. 

 

 

ABSTRACT  
 

This paper analyzes the difficulties of criminal imputation of criminal conduct on the Internet. This is a 

bibliographic study, which used as data collection sources of related literature materials, web pages, articles, 

theses, monographs, journals and laws. There is a brief history of the rise of the internet and how is its use by 

society, the concept of virtual crime, and also shows some examples of crimes committed in the computing 

environment. In this context, the objective of this work is to show the aspects that hinder the characterization of 

the criminal who uses the internet as a means to commit crimes, as well as the need for a legal and specific 

legislation that can define such deviations as crimes, with penalties applying more severe for offenders. It 

appears also that the Brazilian courts apply due sanction supported by the current laws of the Penal Code, 

making adaptation to deviant behavior in the electronic medium. 

Keyword: Internet. Virtual crime. Classification. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

No mundo globalizado a internet tornou- se nos 

últimos anos o epicentro dos novos avanços 

tecnológicos, como também um meio para a prática 

de diversos desvios de conduta.  

Desse modo, o Direito Penal vem se 

empenhando em elaborar como também trazer 

alternativas a fim de se combater a criminalidade no 

campo informático. É evidente que o sistema atual 

mostra-se deficiente, notadamente na fase de 

exequibilidade da prestação jurisdicional. O 

anonimato, a impunidade e o alcance global dos 

meios de comunicação fazem com que o número de 

infratores dessa natureza cresça, não obstante a 

constante preocupação em inibir tais condutas. 

 

2.  A INTERNET 
 

Segundo Nogueira (2010), a internet faz parte 

de um conjunto de redes de computadores 

interligadas que tem em comum um conjunto de 

protocolos e serviços, para que os usuários 

conectados possam usufruir os serviços de informação 

e comunicação de alcance mundial. 

 

Ainda coloca Silva (2008, p. 31):  

 
A versatilidade do computador vem 

revolucionando conceitos e a vida das pessoas. O 

computador é uma ferramenta hábil para a 

manipulação de imensas bases de dados; por ele 

se cruzam todas as transações relativas à vida de 

qualquer pessoa, protegidos, anteriormente, pelo 

anonimato, podendo-se também, obter informação, 

e comunicar-se. 

 

Desse modo, a internet, na medida em que 

vem sendo popularizada, fornecendo inúmeras 

facilidades aos usuários tornando-se um grande 

atrativo para o criminoso virtual. 

De acordo com Leornadi (2005), com a 

popularização e o fácil acesso ao 

microcomputador, muitos indivíduos utilizam a  

internet (jovens na sua maioria, entre 15 e 20 

anos) como meio para praticar delitos das mais 

variadas espécies, causando enormes prejuízos a 

Bancos ou Instituições financeiras através de 

desvios em seu erário, bem como divulgando 

material pornográfico ou de caráter 

discriminatório. 

Diante dessa realidade, é necessário o 

conhecimento da tecnologia e da informação, pois 

se trata de um sistema que sofre o controle 

humano e que influencia o convívio social, 

exigindo do sistema jurídico uma resposta 

adequada e regulamentadora (SILVA, 2003). 

3. O CRIME VIRTUAL 
 

A falta de uma lei específica causa nos 

usuários a sensação de impunidade que condene a 

prática ilícita de crimes cometidos pela internet, 

proporcionando cada vez mais o aumento de sites 

e comunidades virtuais, utilizados com a intenção 

de difamar e discriminar, como por exemplo: 

Orkut, Facebook, Messenger, Twitter e o Whatsapp.  

A cada dia surgem novos crimes e 

delituosos especializados no mundo da 

informática. Esses desvios de comportamentos são 

designados como: crimes virtuais, digitais, 

informáticos, telemáticos, de alta tecnologia, 

crimes por computador, fraude informática, delitos 

cibernéticos, crimes transnacionais, dentre outras 

nomenclaturas. 

Segundo Nigri (2000, p.28 apud PINHEIRO, 

2006, p.16) o “crime informático é um ato lesivo 

cometido através de um computador ou de um 

periférico com a intenção de se obter uma 

vantagem indevida”.  

Os novos crimes tornam-se um desafio não 

só para os técnicos em computação, como também 

para os profissionais da área jurídica. A falta de 

conhecimentos específicos sobre a rede mundial 

acerca de métodos e formas utilizados pelos 

invasores, como também o permanente avanço da 

criatividade dos criminosos da web, dificultam 

sobremaneira a questão da segurança digital.  

 

4.  A TIPIFICAÇÃO DOS CRIMES VIRTUAIS 
 

As mudanças tecnológicas refletem-se nesse 

novo fenômeno jurídico, afetando as relações 

humanas. Torna-se, assim, necessária uma 

proteção jurídica viável e aplicável, não podendo a 

lei representar um papel passivo nesta revolução 

sem retorno. 

A dificuldade de se conhecer o autor do 

delito e a falta de legislação que regulamente o 

assunto faz com o número de infrações aumente 

cada vez mais. O problema na tipificação dos 

crimes virtuais, esta na imputação objetiva pela 

prática do evento criminoso ao suposto autor, bem 

como a sua comprovação no mundo fático 

(TERCEIRO, 2002).  

A investigação é baseada na identificação 

do criminoso, assim para que o Ministério Público 

possa  realizar a imputação do crime é necessário 

à identificação do autor que nada mais é que a 

narrativa dos fatos em tese criminosos para que a 

denúncia possa ocorrer (vide artigos 41 e 43 do 

Código de Processo Penal). 
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5. USO PELA JUSTIÇA 
 

A tipificação legal induvidosa dos crimes 

informáticos deveria ocorrer através de uma lei 

específica, pois, de outro modo, seria de difícil 

acomodação na sistemática penal existente. Um texto 

específico, independente e sem compromisso com a 

disciplina já desgastada pelo tempo proporcionará o 

necessário suporte doutrinário e jurisprudencial para 

a regulamentação dos delitos. 

No entanto, os tribunais brasileiros estão 

enfrentando e punindo internautas, crakers e hackers 

que utilizam a rede mundial de computadores como 

instrumento para a prática de crimes. Segundo Daoun 

(2011) e Aguiar (2009) tudo que tem no Código Penal 

brasileiro hoje é aplicável ao meio eletrônico, o que 

temos na legislação penal é suficiente para tutelar as 

novas condutas, o que muda apenas é o formato, ou 

seja, adaptar a lei vigente na legislação aos delitos 

cometidos eletronicamente. 

 

6. NOVOS TIPOS PENAIS 
 

De acordo com Lira (2011) e Cavalcante (2011), 

para o Direito Penal as ações que não se enquadram 

em tipos delitivos são irrelevante penais, são fatos ou 

condutas atípicas, isto é sem interesse para esta 

instituição. 

 No entanto, já existem em vigor alguns tipos 

penais que estão sendo usados pelos tribunais para 

punir condutas desviantes na internet. Dentre eles, 

podemos citar: 

 
a) o art. 10 da Lei Federal n. 9.296/96, que 

considera crime, punível com reclusão de 2 a 4 

anos e multa, "realizar interceptação de 

comunicações telefônicas, de informática ou 

telemática, ou quebrar segredo de Justiça, sem 

autorização judicial ou com objetivos não 

autorizados em lei”; 

 

b) o art. 153, §1º-A, do Código Penal, com a 

redação dada pela Lei Federal n. 9.983/2000, que 

tipifica o crime de divulgação de segredo: 

"Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas 

ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou 

não nos sistemas de informações ou banco de 

dados da Administração Pública", punindo-o com  

detenção de 1 a 4  anos, e multa;  

 

c) o art. 313-A, do Código Penal, introduzido pela 

Lei n. 9.983/2000, que tipificou o crime de inserção 

de dados falsos em sistema de informações, com a 

seguinte redação: "Inserir ou facilitar, o funcionário 

autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou 

excluir indevidamente dados corretos nos sistemas 

informatizados ou bancos de dados da 

Administração Pública com o fim de obter 

vantagem indevida para si ou para outrem ou para 

causar dano", punindo-o com pena de reclusão, de 

2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa;  

7.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Direito vem se empenhando para conter os 

chamados crimes cibernéticos, buscando solucionar 

os problemas diante dessa nova realidade. Entretanto, 

a problemática que o Direito Penal vem enfrentando 

se encontra na tipificação legal desses indivíduos, ou 

seja, a identificação do autor do delito, pois não 

existe ainda no Brasil uma lei vigente que possa 

definir tais condutas como crimes. Constata-se que a 

Justiça brasileira aplica a devida sanção apoiada nas 

leis vigentes do Código Penal, fazendo uma 

adaptação às condutas desviantes no meio eletrônico. 
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