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RESUMO
Esta dissertação propõe-se a analisar questões ligadas ao meio ambiente digital quanto à
necessidade de aplicação da tutela penal nos crimes praticados em ambiente cibernético,
uma vez que se espalham, na sociedade, gerando violência verbal, física e psicológica.
Apresentar-se-á uma abordagem dos crimes informáticos e os desafios enfrentados no
surgimento de novas condutas danosas, ainda não tipificadas no ordenamento pátrio,
trazendo à baila a necessidade de criação de legislação específica para o tema. Por
serem transnacionais, enfrentam a problematização referente à fixação de jurisdição e
competência para o julgamento, matéria também carente de legislação específica.
Adotou-se o método teórico documental, com raciocínio dedutivo e fontes
bibliográficas e jurisprudenciais.
Palavras-chave: Meio Ambiente Digital. Crimes Informáticos. Competência. Direito
Penal.

ABSTRACT
This dissertation proposes to analyze questions related to the Digital Environment as to
the need to apply criminal protection in crimes committed in a cyber environment, since
they spread in society in general generating verbal, physical and psychological violence.
We will present an approach to cybercrime and the challenges faced in the emergence of
new harmful behaviors, not yet typified in the country's legal order, bringing to the fore
the need to create legislation specific to the subject. Because they are transnational, they
face the problem of establishing jurisdiction and jurisdiction for judgment, a matter also
lacking specific legislation. The documentary theoretical method was adopted, with
deductive reasoning and bibliographical sources and case law.
Keywords: Digital Environment. Computer Crimes. Competence. Criminal Law.
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1 INTRODUÇÃO

Com o passar do tempo, a comunidade, de forma global, sofre mudanças que a
modifica expressivamente. Têm-se, como exemplo, a Revolução Industrial e a Revolução
Francesa, que se destacaram como os primeiros passos para a elaboração e execução dos
direitos fundamentais. A necessidade de avanço tecnológico iniciou um período de
substituição da manufatura por máquinas, alicerçando as raízes do capitalismo nos modos de
produção. Observa-se que, juntamente com os avanços, surgiram problemas que ainda
carecem de estudos. Os avanços da Revolução Industrial trouxeram desemprego, bem como
uma exploração exacerbada da mão de obra disponível. Já a Revolução Francesa acarretou um
alto número de mortes e a desestabilização do Estado.
Atualmente há um novo processo de modernização, uma revolução tecnológica e
digital abarcando a introdução de novos meios de comunicação, e proliferação de dados na
sociedade, transformando o cotidiano das presentes e futuras gerações. A sociedade
tecnológica popularizou o acesso à rede mundial de computadores com o barateamento de
computadores e celulares, tornando acessível a comunicação em rede para grande parte da
população economicamente ativa. Em resumo, conforme a tecnologia adentra a vida dos
indivíduos, torna-se essencial que o cidadão tenha conhecimento do aparato tecnológico a seu
dispor para poder acompanhar a vida moderna.
Consequentemente, os avanços trazem novos impactos e riscos; os novos meios
tecnológicos exigem novos estudos, acarretando gastos com manutenção e efeitos colaterais
ainda desconhecidos. Nesta seara, o avanço econômico e social trouxe novos dispositivos para
o cotidiano das pessoas. O meio ambiente digital passou a ser objeto de estudo, uma vez que a
tecnologia se tornou imprescindível para as tarefas do cotidiano. Outros hábitos tornaram-se
necessários. As pessoas passaram a se empenhar em cursos e aprofundar seus conhecimentos
a fim de dominar o conteúdo em rede como forma de facilitar suas tarefas domésticas,
profissionais e pessoais.
Comunicações a distância, elaboração de planilhas e textos são exemplos de conteúdos
facilitadores com o advento da informática e da comunicação em rede por usuários espalhados
em todo o mundo. O crescimento aliado ao avanço da rede mundial de computadores
acrescentou novos hábitos, adaptando valores éticos e morais. Estes, por sua vez, adquirem
expressividade econômica e social, mas acarretam danos à preservação de tradições e de
costumes antigos.
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O desenvolvimento progressivo da tecnologia aliado à comunicação em rede não
parou de evoluir, surgindo, paralelamente à internet, um meio ambiente digital construído em
rede. O usuário pode se conectar para ter acesso a um conteúdo infinito de imagens, vídeos e
documentos para ampla consulta por meio de um denominador comum de linguagem. Assim
sendo, o ambiente digital tornou-se um intermediário na comunicação direta e indireta para
relacionamentos, amizades, marketing, pesquisas, divulgação de conteúdo e transformação de
informações em valores econômicos, conjuntamente com um novo aprendizado para o mundo
cyber.
Outros instrumentos surgem com as necessidades latentes. Trocou-se um mundo
representado unicamente por átomos e moléculas que hoje são representados por números,
popularmente conhecidos como bits. O endereço físico foi substituído por um protocolo
numérico denominado IP. No passado, as comunicações eram realizadas pincipalmente via
correio, com manuscritos popularmente conhecidos como cartas. Hoje, o envio ocorre de
maneira eletrônica, por e-mail ou aplicativos de troca de mensagens.
A resposta dos cidadãos para a situação tecnológica, constatando os inúmeros
prejuízos causados, foi reivindicar o estabelecimento de proteção ao novo bem jurídico
constituído com o meio ambiente digital e a rede mundial de computadores. Dessa forma,
preserva-se direitos, como privacidade, liberdade, honra e imagem, a fim de garantir a
segurança informática e dos dados.
Com isso, o Direito Penal passou a ser um instrumento necessário para aplicação de
sua tutela como busca da preservação dos direitos através de estudos dos novos crimes
informáticos e modalidades por ele constituídos. O tema escolhido é uma mescla do meio
ambiente digital e os crimes informáticos frente a uma sociedade de risco, em que usuários
navegam por sistemas integrados em rede, muitas vezes, sem conhecimento dos riscos. O
meio ambiente digital traz consigo uma sensação de anonimato, haja vista que grande parte
dos usuários camufla sua identidade atrás de telas de dispositivos eletrônicos.
A legislação e doutrina brasileiras, consequentemente, buscam saídas para conhecer e
atender as novas demandas, apreciando crimes já existentes no ordenamento jurídico,
praticados de forma digital. Observa-se que, apesar dos esforços, os crimes informáticos ainda
são recentes e permanecem incompreendidos, carecendo de legislação específica para melhor
adequação à realidade fática.
O tema da dissertação demonstrará a aplicação da tutela penal no meio ambiente
digital, com especial atenção aos crimes informáticos e ênfase na rede mundial de
computadores. Além de violação de direitos fundamentais à imagem, à honra e à privacidade.
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O assunto traz os desafios enfrentados pela legislação vigente, em particular pela escassez de
estudos na área do Direito Penal informático. O intuito será limitar o tema à aplicação da
tutela penal nos crimes informáticos e suas particularidades na sociedade de risco,
apresentando novas condutas dos usuários da rede que passaram violar o bem jurídico
tutelado.
A metodologia do presente estudo pauta-se no método teórico documental, com
raciocínio dedutivo e fontes bibliográficas e jurisprudenciais. Possui, como marco teórico, a
obra “Sociedade de Risco”, do autor Ulrich Beck, originalmente publicada na Alemanha, em
1986.
O desenvolvimento do trabalho é composto de seis partes. Aborda-se o meio ambiente
e suas espécies, o meio ambiente digital e a sociedade de risco, o bem jurídico tutelado, o
direito comparado, casos de repercussão mundial e a jurisdição e competência nos crimes
informáticos. A finalização do trabalho demonstrará um cenário geral do meio ambiente
digital e os principais crimes informáticos que hoje são ligados a violações de direito à
privacidade, à honra e à imagem.
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2 O MEIO AMBIENTE

A inquietação com o meio ambiente alcançou repercussão geral e tornou-se notório
objeto de estudo, após a interferência humana em diversos setores no planeta Terra. Há várias
décadas, o mundo vem sofrendo com a queda da qualidade de vida, tanto em meio urbano
quanto rural. O problema ambiental vai além do social, pois é também fator político, sendo
necessário estudos da comunidade acadêmica e científica acerca da proteção ambiental para
as presentes e as futuras gerações.
O conceito de meio ambiente é bastante amplo. Com base na Constituição Federal de
1988, passou a abordar as suas várias espécies, tais como o meio ambiente natural, o meio
ambiente artificial, o meio ambiente cultural, meio ambiente do trabalho, o patrimônio
genético e o meio ambiente digital, indicados por elementos estruturais contidos no artigo 225
da Constituição Federal.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações. (BRASIL, 1988).

Destaca-se que grande parte da doutrina realiza uma divisão didática no que tange à
classificação do meio ambiente, seja ele qual for. E dentre essas divisões surgem outras
vertentes, como o meio ambiente carcerário e o meio ambiente digital. Neste contexto, Farias
(2009) demonstra a divisão em quatro classes:

Com relação ao conceito jurídico de meio ambiente, são quatro as divisões feitas
pela maior parte da doutrina nacional e estrangeira de Direito Ambiental: meio
ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural e meio ambiente
do trabalho. É claro que essa classificação atende a uma necessidade meramente
metodológica, ao facilitar a identificação da atividade agressora e do bem ambiental
diretamente degradado, porque o meio ambiente por essência é unitário. (FARIAS,
2009, p.6-7).

Observa-se que o meio ambiente envolve tudo o que nos rodeia, seja a vida ou
qualquer outra forma capaz de influenciá-la. Beatriz Souza Costa (2016, p.55) conceitua meio
ambiente como “o conjunto de elementos naturais e artificiais partilhados com seres humanos
e não humanos necessários ao desenvolvimento e sobrevivência dessas espécies de forma
harmônica e solidária”. Extrai-se do texto constitucional que o meio ambiente tem status de
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direito fundamental, tendo em vista que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é
indisponível.
Em outras constituições promulgadas em nosso país não havia esse engajamento,
restringindo-se o meio ambiente a direitos sociais e individuais. Na Constituição Federal
vigente, o meio ambiente é essencial à vida humana. Considerando as dimensões abordadas
no contexto ambiental, reconhece-se que o direito ambiental cuida da proteção do bem
jurídico como reconhecimento de um direito fundamental.
Para melhor compreender os estudos relacionados à proteção e tutela do meio
ambiente, far-se-á necessário pesquisar as espécies desse objeto de estudo nos próximos
tópicos.

2.1 O meio ambiente natural

O ambiente natural compreende-se ao meio sem interferência do homem, ou seja, em
seu aspecto inicial. Constitui-se de elementos como solo, água, atmosfera, recursos minerais,
dentre outros, em convivência harmônica com os seres vivos. Para Brito (2009, p. 3), o meio
ambiente natural é “criado originariamente pela natureza, não sofre qualquer interferência da
ação humana que tenha como resultado a modificação de sua substância”.
O doutrinador Ramos Júnior (2014) ressalta a necessidade de um ambiente
ecologicamente equilibrado nos termos do artigo 225 da Constituição Federal para as
presentes e futuras gerações. Frisa-se que uma ação humana isolada não é capaz de
transformar o meio ambiente natural em artificial. Por exemplo, a criação de um pomar,
plantação de uma horta ou mesmo o plantio de vasos de flores não inviabiliza o meio
ambiente natural. Nas palavras de Fiorillo (2004), o meio ambiente natural é constituído da
seguinte maneira:
O meio ambiente natural ou físico é constituído pela atmosfera, pelos elementos da biosfera, pelas águas
(inclusive pelo mar territorial), pelo solo, pelo subsolo (inclusive recursos minerais), pela fauna e flora.
Concentra o fenômeno da homeostase, consistente no equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e o meio que
vivem. (FIORILLO, 2008, p.21-22).

Havendo desarmonia entres os seres e o ambiente em que habitam a partir da
intervenção humana, teremos o meio ambiente artificial, objeto de estudo do próximo tópico.
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2.2 O meio ambiente artificial

O meio ambiente artificial é o contraponto ao ambiente natural, haja vista que,
dissemelhantemente do natural, o meio artificial é caracterizado pela interferência humana,
que modifica o meio em que vive, alterando o equilíbrio natural. Talden Farias (2009) define
o meio ambiente artificial como:

O meio ambiente artificial é o construído ou alterado pelo ser humano, sendo
constituído pelos edifícios urbanos, que são os espaços públicos fechados, e pelos
equipamentos comunitários, que são os espaços públicos abertos, como as ruas, as
praças e as áreas verdes. Embora esteja ligado diretamente ao conceito de cidade, o
conceito de meio ambiente artificial abarca também a zona rural, referindo-se
simplesmente aos espaços habitáveis pelos seres humanos, visto que nele os espaços
naturais cedem lugar ou se integram às edificações urbanas artificiais. (FARIAS,
2009, p.7).

O meio ambiente artificial decorre da intervenção humana na natureza, seja por
modificações no patrimônio genético, alteração de habitat, dentre outras intervenções que
alterem a essência natural de forma a interferir no equilíbrio entre os seres. Infere-se que, a
partir dos avanços tecnológicos, sociais e econômicos, torna-se raro encontrar um ambiente
genuinamente natural, criando-se uma mescla entre natural e artificial para o necessário
crescimento populacional.
No tocante ao meio ambiente artificial, visualiza-se sua presença em ambientes
presentes em nosso cotidiano, como o do trabalho, da escola, do cárcere e o digital. Destacase que todos partem da interferência humana para sua criação, com impacto direto na
sociedade e seu modo de vida, podendo inclusive afetar ao meio ambiente carcerário, que é
uma vertente do meio ambiente artificial.

2.3 O meio ambiente carcerário

As pessoas privadas de liberdade, bem como aquelas ligadas direta ou indiretamente
ao seu convívio diário, merecem atenção do Direito ambiental, uma vez que se deve assegurar
aos reeducandos (presos) o respeito a sua integridade física e moral. O meio ambiente
carcerário engloba diversos fatores, como a construção do espaço físico, a qualidade de saúde
física e mental, condições de trabalho e bem-estar. E também o bem-estar daqueles que por
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ventura tenham seus caminhos atrelados ao sistema prisional, para trabalho ou visita a
familiares e amigos que cumprem pena.
O cárcere, como qualquer outra forma de ambiente, merece respeito no que tange à
tutela, uma vez que é assegurado a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado e
com sadia qualidade de vida. Caso esses aspectos não sejam cumpridos, a tarefa do cárcere
em (res)socializar torna-se praticamente impossível. Infere-se que é importante o equilíbrio na
estrutura do cárcere frente ao complexo sistema punitivo estatal, uma vez que envolve vários
ambientes, como o do trabalho, objeto do próximo tópico.

2.4 O meio ambiente do trabalho

O meio ambiente do trabalho tem como premissa o local em que as pessoas exercem
seu labor, de modo remunerado ou não. Nos dizeres de Fiorillo (2004):

Constitui meio ambiente do trabalho o local onde as pessoas desempenham suas
atividades laborais relacionadas à sua saúde, sejam remuneradas ou não, cujo
equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que
comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independente da
condição que ostentem (homens ou mulheres, maiores ou menores de idade,
celetistas, servidores públicos, autônomos etc.). (FIORILLO, 2004, p.24).

O meio ambiente do trabalho também é objeto de proteção constitucional nos moldes
do artigo 200, III da Constituição Federal, em que se apresenta como direito humano e
fundamental. Ele atinge um número indeterminado de pessoas, haja vista que contempla
diversas parcelas da população, seja os que trabalham em casa, no regime home office, seja
em empresas.

2.5 O meio ambiente cultural

O meio ambiente cultural é composto por tradições, formas de expressão, memórias,
culturas regionais e nacionais, edificações ou até mesmo circuitos culturais e históricos. Em
suma, podemos apontá-lo como algo que agregou valor especial no multiculturalismo dos
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cidadãos. A Constituição Federal demonstra proteção e amplitude ao meio ambiente cultural
nos moldes do artigo 216 e 216 -A:
Art. 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar,
fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras,
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração,
de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção
conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas
entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o
desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos
culturais. (BRASIL, 1988).

O meio ambiente cultural representa a história de um povo em razão de sua relevância
cultural pra determinadas regiões, ou mundialmente, bem como sua por sua cultura em si.
Como exemplo, têm-se cidades turísticas, linguagens, dialetos, costumes ou mídias digitais e
cenários informáticos, objetos de estudo do próximo item.

2.6 O meio ambiente digital

Por se tratar do objeto central de estudos, o presente tópico apresentará maior
definição e conceituação no que tange a este ambiente específico. A rede mundial de
computadores é o conjunto de administração automática das informações. Destarte,
compreende-se que o uso, a transferência e a transição de informações, para divulgação de
maneira mundial, requer que a condição utilizada para este fim é que o processo seja
constantemente disseminado.
Com a finalidade de crescimento tecnológico e informático, a indústria desenvolveu
um denominador comum, qual seja, a formação e aperfeiçoamento de tecnologias de ponta,
com alcance e linguagens similares e aptas de se concatenarem. Dessa forma,
progressivamente os dispositivos tecnológicos alcançam o compartilhamento e troca de dados
de forma instantânea, mas observa-se que isso não ocorreu ocasionalmente.
A internet é posterior à tecnologia da computação, decerto. Foi ela o precedente
fundamental alcançado pelo homem para interligar aparelhos, possibilitando o cruzamento de
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informações com facilidade. Isso somente tornou-se possível com fundamento na linguagem
de computadores, popularmente conhecida como protocolo TCP/IP1.
Não seria equivocado declarar que, em um dado período do passado, dissemelhantes
tecnologias foram concebidas em inúmeros locais do planeta, cada um com linguagem e
formas próprias de proteção de suas informações. Destaca-se que, em primeiro momento, as
tecnologias eram produzidas em linguagens diversas, tonando-se incapazes de trocar dados e
comunicarem automaticamente.
O estabelecimento da padronização da linguagem informática aparece para solucionar
o problema e consentir que aparatos tecnológicos e redes de dispositivos conectem-se entre si,
haja vista que se tornam um conjunto harmônico de engrenagens de trocas de informações.
Preliminarmente, a inter-relação em grandes proporções se deu em 1969, nos Estados Unidos
da América, com a construção da denominada ARPANET2. Trata-se de uma vivência no
ápice da Guerra Fria que possibilitava que pesquisadores de diferentes localidades e centros
de pesquisa conseguissem partilhar conhecimento, sem medo de ter os estudos perdidos em
um eventual ataque inimigo.
Deste modo, o propósito seria transmitir informações sem a concentração em um
núcleo vulnerável. Caso este núcleo fosse tomado pelo adversário de guerra, causaria um caos
em relação ao crescimento e desenvolvimento. Portanto, a ideia de uma rede interligada foi
estratégica.
No começo da década de 1980 surgiu uma divisão na rede, separando-se em
ARPANET e MILNET3. Em 1986, criou-se o BACKBONE4, interligando os computadores
da ARPANET à National Science Foundation (Fundação Nacional de Ciência), configurando
o modelo de rede hoje mundialmente conhecido.
A rede surgiu como um mecanismo de transferência de informações especialmente
escritas, além de documentos e projetos, que foi transformada em um sistema de
compartilhamento de links. Estes poderiam agrupar todos os tipos de mídias. Essa tecnologia
recebeu o nome de world wide web, reconhecida pelas inicias “www”. Desse modo, é viável
que se predisponha a entender a internet como uma base alicerçada em redes interligadas com

1

O TCP/IP é o principal protocolo de envio e recebimento de dados MS internet. TCP significa Transmission
Control Protocol (Protocolo de Controle de Transmissão) e o IP, Internet Protocol (Protocolo de Internet).
2
Sigla de Advanced Research Projects Agency Network, rede de computadores estabelecida entre instituições
militares norte-americanas, a qual se associaram grandes universidades americanas, dando origem à internet.
3
Abreviatura de Military Network. Rede remota que representa a parte militar da ARPANET original.
4
Backbone ("espinha dorsal" ou "rede de transporte", em português) é uma rede principal por onde os dados dos
clientes da internet trafegam.
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existência em escala mundial e equipamentos capazes de se comunicarem em uma linguagem
comum.
A aceitação foi desmesurada, alcançando em três anos a marca de 50 milhões de
usuários, cifra que rádio e televisão levaram décadas para atingir. Um dos motivos atribuídos
é o de que a Internet é um agrupamento social em que todos podem assumir papéis de
protagonista. Todos teriam as mesmas chances, independentemente de credo, crença ou
religiosidade. Consideradas as devidas dimensões, não há abandono de fragmentos da
liberdade digital do utilizador em prol de um usuário que controle regras, limites e atitudes.
Ao contrário, a rede traz a capacidade de identidade abrangente e muitas vezes perigosa.
Inacreditável para a maior parte da população era supor adentrar em ambientes ilustres
na vida humana social e econômica. Por exemplo, para grande parte da população mundial
ainda é inviável financeiramente viajar para outros países e conhecer outas culturas.
Entretanto, a internet proporcionou a seus usuários o discernimento do Princípio da
Igualdade5, haja vista que todos podem acessar sites de viagem, visualizar fotos ou participar
de um tour digital, sem a necessidade de afastar-se de sua residência ou local de trabalho.
Dissemelhantemente da vida real, qualquer localidade ou comunidade de difícil acesso
é atingível a um usufruidor da rede mundial de computadores. O proprietário de um carro de
luxo não é superior a outras pessoas em uma sala de bate papo ou aplicativos de troca de
mensagens. O humilde pode aparentar ser rico, o letrado pode ocultar seu conhecimento. O
disfarce é insignificante em um ambiente em que a humanidade se torna uma sequência
numérica, identificada por um IP6. A uniformidade e a homogeneidade da rede tornam todos
os humanos idênticos: as limitações da deficiência, da cor, da religião, da idade, da estética e
da condição social são desimportantes no meio ambiente digital. Todos têm direitos e deveres,
e podem construir e evidenciar-se por qualificações e competências, sem prejulgamento
ostensivo.
Um cidadão de grande influência na sociedade capitalista, se for desinformado quanto
aos pormenores da transição de informações e do planejamento, na rede mundial de
computadores é uma pessoa comum. Enquanto que um popular, com sabedoria, pode ser
integrado a uma alta sociedade cyber. Indubitavelmente, há inúmeros eixos sociais nos quais
cada um apresenta seu conteúdo probo. Cada usuário integra grupos de convivência por

5

Princípio que visa tratar iguais igualmente e desiguais desigualmente
IP sigla designada para “Internet Protocol" traduzindo-se como um número que identifica um usuário através
de seu dispositivo conectado a algum tipo de rede (computador, impressora, roteador etc.).
6
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afinidade, cada qual com suas normas vigentes. Muitos dos grupos interagem entre si, haja
vista que cada usuário participa de vários nichos (culinária, moda, religião, profissão etc.).
A sociedade digital está introduzida no enquadramento físico populacional e tem suas
limitações de conduta delineadas pela legislação em vigor. Assim como numa comunidade,
com regras ditadas pelos próprios membros, a rede mundial de computadores também possui
suas próprias regras e limites.
Observa-se que não há um padrão que exteriorize regras de comportamento na
Internet. Acreditou-se por muito tempo que no meio ambiente digital os participantes seriam
capazes de se moldar, baseando-se em seu agir comunicativo, mas a verdade não se mostrou
tão eficaz aos padrões esperados.
O predomínio da informação repassada ao sabedor da linguagem e técnicas
informáticas fez com que se vivenciassem ultrajes na comunicação por rede, excedendo os
limites da razoabilidade da boa relação. As informações agregam valor, transformando-se em
bits, fazendo com que dados se transformem em moeda de troca com alto valor econômico. À
medida que o meio ambiente digital toma grandes proporções na vida social e econômica, a
procura por informações e documentos torna-se valiosa. A tecnologia em rede então passa a
ser alvo da prática e de ilícitos penais.
O diálogo na rede é caracterizado por ser estabelecido entre pessoas conectadas e,
embora não presentes fisicamente, com grande semelhança na vida real. Percebe-se, por
exemplo, que ao responder uma mensagem em fóruns de discussão, deve-se ler com atenção e
verificar o conteúdo descrito pelo remetente, para que não se ultrapasse os limites da
intimidade, privacidade, honra e imagem alheia. Uma vez extrapolados esses limites, pode-se
expor alguém a milhões de usuários.
Na leitura superficial da rede, observa-se uma característica marcante: a sensação de
segurança e conforto trazida pela tecnologia com o sentimento de anonimato, que pode
acarretar condutas danosas e de difícil reparação.
O meio ambiente digital tornou-se uma extensão da vida em grupo, trazendo consigo o
fenômeno denominado trade-off,7 por conta da evolução constante da sociedade.
A sociedade tecnológica tonou-se uma potência mundial com a popularização das
técnicas e dispositivos conectados via rede, levando à boa parte da população o acesso a um
mundo próprio em seu cotidiano, com arquivos incalculáveis e transporte imensurável de
dados.
7

Trade-off é uma expressão em inglês que em tradução livre significa troca. Este ato no meio ambiente digital
pode se traduzir no ato de escolher uma coisa em detrimento de outra.
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A internet trouxe velocidade de comunicação e de relacionamento interpessoal
(profissionais, pessoais, científicos etc.). Ela derrubou fronteiras físicas, permitindo que o
usuário expanda seus conhecimentos sem limitações territoriais ou físicas. O alcance às
informações, documentos, fotos, vídeos, livros, filmes etc. aumenta a capacidade de
comunicação. Somada à sensação de proteção, fizeram com que houvesse popularização dos
meios de comunicação interligados por rede. No entanto, a evolução tecnológica trouxe
consigo malefícios e benefícios.
Empolgada com o novo aparato tecnológico, a população aderiu aos novos hábitos
ofertados pela tecnologia da sociedade informática, transpondo as barreiras do rádio e da
televisão, agregando ao cotidiano celulares, computadores e outros dispositivos similares.
A tela do computador ou do dispositivo tecnológico tornou-se um escudo,
representando uma segurança ilusória, dando sensação de inalcançável. Não estar exposto em
seus medos e regras de conduta faz com que prevaleça a ideia de autoconfiança, instigando o
usuário a desafiar seus limites. Naturalmente, o indivíduo tem condutas mais arriscadas
devido ao excesso de confiança, que é atingido com a sensação de segurança e anonimato
criados na rede, uma vez que este pensa que não poderá ser identificado em tese.
Quando se sente em segurança, o usuário acredita que não tem algo a perder, passando
a não tomar os devidos cuidados, navegando em sites desconhecidos, abrindo documentos de
fontes não seguras, dentre outras tantas atitudes que lhe colocam em risco.
Em paralelo com o crime na sociedade, observa-se que a figura do suspeito ou, em
grande parte, do criminoso é associada por alguém que oculta. O indivíduo que se esconde e
se sente seguro para ultrapassar os limites das normas vigentes. Salienta-se que a internet dá a
todos um respaldo de não autoria, tendo em vista a ideia de oportunidade de agir sem ser
percebido, numa sensação de impunidade. Isso traz ao autor do fato uma segurança, e à
vítima, uma vulnerabilidade diante do desconhecido.
É interessante notar que, ao caminhar pelo seu bairro ou cidade, impera a sensação de
desconfiança no ambiente natural do dia a dia ou ao aproximar uma pessoa aparentemente
suspeita, remetendo-nos a buscar por um local seguro. O termômetro de medo e a análise do
contexto fático da situação ao redor possibilita que, por vezes, perceba-se o obstáculo e o
evite. Isso ocorre porque no ambiente físico (real) conseguimos reagir diante do medo,
enquanto no meio ambiente digital, muitas vezes, este é despercebido.
Trazendo a mesma linha de pensamento para o Direito Penal digital, notadamente verse-á uma divergência nas reações diante do perigo. O indivíduo na condição de vítima não
sabe identificar o local exato de sua abordagem, tendo em vista que o praticante do fato pode
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estar em qualquer lugar do mundo atrás da tela de dispositivo eletrônico. O endereço para
localização na rede torna-se numérico, designando um protocolo de internet denominado (IP),
ou seja, cada dispositivo conectado em rede recebe um número de identificação único,
tonando-se uma sociedade de risco constante.

2.7 O meio ambiente digital e a sociedade de risco

A organização em matéria ambiental e a definição de meio ambiente encontram-se
presentes na Lei nº 6.938/19818 que, em seu art. 3º, inciso I, definiu o meio ambiente como “o
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981). Segundo Fiorillo e
Conte (2016):
O referido conceito foi ampliado pela constituição Federal de 1988, que passou a
abarcar, além do meio ambiente natural (constituído pela atmosfera, elementos da
biosfera, águas, mar territorial, solo, subsolo, recursos minerais, fauna e flora) o
meio ambiente cultural (espaço urbano constituído pelo homem), o meio ambiente
cultural (delimitado pelo art. 216 da CF) meio ambiente do trabalho (local de
desenvolvimento das atividades laborais) o patrimônio genético e, também o meio
ambiente digital (FIORILLO; CONTE, 2016, p.13).

Os meios virtuais de comunicação, em tese, formam uma sociedade ideal, haja vista
que todos podem se apresentar ou projetar igual e anonimamente, equiparando-se, inclusive,
em condições sociais. Pressupõe-se, portanto, que no mundo digital essas características
sejam irrelevantes. Constata-se que na sociedade digital, a princípio, não existem regras e
limites preestabelecidos. Diferentemente da atual sociedade, cujas regras, direitos e deveres
são pressupostos para convivência harmônica entre os indivíduos, em que se presume um
contrato social tácito.
O meio ambiente digital propicia aos seus usuários infinitas possibilidades e
identidades, podendo assumir papéis distintos sincronicamente. O usuário torna-se ator da
vida digital, personificando personagens que tomam para si o controle da vida digital. A
internet, ou meio ambiente digital, vem se tornando progressivamente instrumento

8

BRASIL. Lei nº. 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins
e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do
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indispensável à atividade humana na sociedade da globalização. Dentre tantas outras
possibilidades, tornou-se também instrumento facilitador da comunicação e da aproximação
entre culturas.
O acesso à informação em tempo real e o decorrente aumento de pessoas conectadas à
internet também trouxeram experiências desagradáveis e formas de abusos de direitos,
alterando o padrão de comportamento dos indivíduos em detrimento do convívio social. Ao
mesmo tempo em que no mundo físico (real) conta-se com seguranças, detectores de metais,
muros, dentre outros tipos de proteção para entrar e permanecer em determinado local, no
mundo digital, com apenas um clique e o digitar de poucas palavras, tem-se acesso a lugares
inimagináveis e supostamente impenetráveis.
É importante relatar que no contexto digital existe relação entre pessoas, embora não
seja necessário que estejam no mesmo local ou mesmo que se conheçam pessoalmente.
Todavia, exigem-se cuidados, tendo em vista que interesses, direitos e deveres podem colidir,
como o direito à privacidade, à honra e à imagem. Nas palavras de Lerma, citada por
Zanellato (2002), percebe-se que:
Cada indivíduo é potencialmente um emissor e um receptor em um meio
qualitativamente diferenciado, em que todos se comunicam com todos. Os
internautas não se localizam principalmente por seu nome, posição social ou
situação geográfica, mas a partir de centros de interesses. É um mundo digital
segregado pela comunicação (LERMA apud ZANELLATO, 2002, p.170).

Diante desse cenário, é necessária a análise do tema sob a visão da sociedade de risco
de Beck (1999), que defende que uma sociedade, para evoluir e aumentar suas riquezas,
precisa de avanço tecnológico e exploração de novos campos. No entanto, o avanço gera
consequências no meio ambiente. Por viver em constante risco, ainda segundo Beck (1999), a
sociedade precisa se adaptar e assumir uma postura capaz de garantir a evolução em um
patamar seguro, em vista dos inevitáveis avanços tecnológicos.
Inevitável discutir o avanço da sociedade de risco no meio ambiente digital, sem
colocar em destaque e internet e os dispositivos tecnológicos, as tecnologias trouxeram a
necessidade de um novo olha sobre os direitos, deveres e regas conhecidos.
A sociedade de risco enquadra-se nas novas tecnologias a partir do momento em que
começou a interferir nas relações sociais, acarretando situações desagradáveis e muitas vezes
indesejáveis com o surgimento de perigo para alguns bens ainda não especificados no Direito.
No que tange a sociedade de risco o Direito deve-se adequar à nova realidade digital,
sob pena de desvirtuar-se de seu verdadeiro papel, com pacificador das relações sociais e
normas que regem o convívio em sociedade.
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O advento da sociedade de risco digital emolda conceitos já firmados, bem como
alteram as relações humanas, uma vez que este novo ramo interliga diversos segmentos da
sociedade.
Infere-se que o mundo digital também se enquadra na sociedade de risco, já que o
avanço de tecnologias, a propagação de celulares, o uso de tabletes e outros equipamentos
eletrônicos e das redes sociais deixam os usuários em situação de grande vulnerabilidade.
Face a esse avanço, vive-se um período de livre acesso e compartilhamento de
informações por meio da rede, com velocidade de relacionamentos de todas as espécies, sejam
elas comerciais, pessoais, profissionais. E também a divulgação de informações de
localização, imagens, vídeos, o que gera a sensação de risco constante, ou seja, um sacrifício
em detrimento da constante evolução dos meios virtuais. Nesse sentido, Leite e Fiorillo
(2016) ponderam que:
Nos dias atuais, cada vez mais, as pessoas se organizam não em torno do que fazem,
mas com base no que elas são ou no que acreditam que são. Enquanto isso, as redes
globais de intercâmbios instrumentais conectam e desconectam indivíduos, grupos,
regiões e até países, de acordo com sua pertinência na realização dos objetivos
processados na rede, em fluxo contínuo de decisões estratégicas (LEITE;
FIORILLO, 2016, p.344).

Em que pese a sociedade da informação e o mundo digital, grande parte da população
parece não ter avaliado a extensão dos riscos a que está exposta. As pessoas são instigadas
principalmente pela sensação de anonimato, proporcionada por estar atrás de uma tela de
celular ou computador, ao utilizar-se de um meio para efetivar ações flagiciosas. Pode-se
afirmar, portanto, que, no âmbito da sociedade de risco, o meio ambiente digital apresenta
outro instrumento ameaçador, potencializador e difusor de prática de crimes, o que antes se
limitava apenas ao ambiente físico.
Nas relações interpessoais reais, em sua maioria, a possibilidade de identificar pessoas
mal-intencionadas em vista de comportamento e postura diante da sociedade é mais plausível.
Na rede, ao contrário, lida-se com o desconhecido, com o anonimato capaz de induzir as
pessoas ao erro, uma vez que não são capazes de distinguir a (in)segurança real. Ao contrário
do mundo físico e das relações presenciais, no mundo digital se aceita a comunicação de
terceiros, bem como ataques injustificados, porquanto anônimos ou camuflados, a bens
jurídicos de diversas estirpes.
Faz-se necessária uma proteção estatal mais eficaz frente à intensa vulnerabilidade que
os bens encontram no meio ambiente digital. Isso faz com que o Direito Penal, como ultima
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ratio, ganhe destaque e maior possibilidade de atuação especialmente no que tange aos
direitos de imagem.
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3 A TUTELA PENAL DO MEIO AMBIENTE

Na seara do Direito Penal, a Constituição Federal atentou-se para diferentes formas de
crimes e delitos (ambiental, econômico, social, financeiro etc.), estando clara, na seara
ambiental, a diretriz de preservação do meio ambiente e, por isso, o papel atuante de pessoas
físicas ou jurídicas no que concerne à manutenção do meio ambiente de forma geral. Isso
acarreta ao Direito Penal uma maior responsabilidade em razão da estirpe do bem jurídico e,
por vezes, da ineficiência de outras medidas.
A Constituição Federal representa os mecanismos necessários para a criação do
conceito de bem jurídico não apenas como direcionamento para o legislador, mas como ponto
culminante na esfera limitada ao poder punitivo do Estado. Os preceitos constitucionais estão
intrinsicamente ligados ao legislador e ao Poder Judiciário, tendo em vista que este escolhe os
bens jurídicos a serem tutelados pelo Direito Penal.
As barreiras constitucionais urgem ao legislador penal em forma de direitos e garantias
fundamentais. Ao apresentarmos a tutela penal do meio ambiente, é importante apesentar
conceitos como o de bem jurídico, lesividade e delitos, pois estes darão substrato à
intervenção penal no meio ambiente digital.
O conceito de bem jurídico penal surge, inicialmente, na concepção do doutrinador
Birnbaum, no ano de 18349. A fim de constituir a definição inicial de delito, o referido estudo
substituiu a ideia de Direito subjetivo, passando a tratá-lo como um Direito liberal. O novo
conceito, estabelecido por Birnbaum, tem como precedente a teoria do objeto do crime, que
advém do contexto penal do iluminismo.
Quanto à teoria do bem jurídico, ela foi desenvolvida principalmente a partir das
concepções de Karl Binding, que realiza um paralelo entre normas e bens jurídicos. Para o
autor, o bem jurídico seria definido pelo legislador como forma de garantir as esferas
normativas de fraudes. Neste contexto, o bem jurídico visava garantir as escolhas do
legislador diante do juiz, sobretudo em casos ligados ao desvirtuamento da ética e da moral,
que eram relevantes para o ordenamento jurídico10.
O conceito de bem jurídico apresenta novos rumos com as ideias de Liszt, que
posiciona o bem como vital e de interesse da comunidade, abarcando um bem jurídico penal

9

O estudo inicial encontra-se presente no livro Über das Erfordernis eines Rechtsverletzung zum Begriff des
Verbrechens, Archiv des Criminalrechts.
10
HORMAZABAL MALARÉE, Hernán. Bien jurídico.., cit, p. 46..
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positivo. Em um avanço contextual histórico, tomado pela Alemanha nazista, Jäger e Roxin
apresentam o conceito de bem jurídico como uma forma de impor limites ao legislador11.
Figueiredo Dias classifica o bem jurídico como “a expressão de um interesse, da
pessoa ou da comunidade, na manutenção ou integridade de um certo estado, objeto ou bem
em si mesmo socialmente relevante e, por isso, juridicamente reconhecido como valioso”.
(DIAS, 1999, p.63).
Hassemer, por seu turno, define o bem jurídico como o “interesse humano carecedor
de proteção penal” (HASSEMER, 2011, p.102). Ainda nos seus ensinamentos, observa-se
que, em um Estado democrático de Direito, o bem jurídico não pode ser alvo de mera
discricionariedade normativa ou de dogmas morais e religiosos. Deve-se observar os
conceitos constitucionais mediante escolha dos bens dignos de tutela, indicando o que deve
ser criminalizado (HASSEMER 1984, p-56).
Em sua concepção denominada direito de intervenção, Hassemer exprime inquietação
com a função do Direito Penal e com a função social do ordenamento jurídico para a
prevenção e combate da criminalidade dita secundária, resultado da sociedade de risco.
Hassemer sugere, ao desenvolver o Direito de Intervenção, a formação de um novo
ramo do Direito, com o desejo de retirar do Direito Penal as condutas e penalidades que não
pertençam ao clássico do Direito Penal, sob pena de se tornar um direito meramente simbólico
Para Hassemer, o Direito Penal deve ser pautado pela intervenção mínima com a
consequente preservação dos bens individuais.
A razão do Direito Penal em Hassemer traduz-se na proteção de bens jurídicos através
da punição, e a salvaguarda de expectativas sociais.
Hassemer delineava a impossibilidade de o Direito Penal se manter intocável na
sociedade atual, já que as transformações sociais e morais implicam em alterações normativas
no contexto fático, uma vez que o Direito deve servir à sociedade, e não o contrário.
A proposta do doutrinador traz à tona o debate acerca da utilização indiscriminada do
Direito Penal como forma de prevenção.
Hassemer em seus estudos desejava desobstruir o Direito Penal e poupá-lo de um
papel preventivo, reduzindo-o ao uso estritamente necessário, com preservação dos direitos e
garantias constitucionais e do Direito Penal.

11

ROXIN, Claus. Sobre o recente debate em torno do bem jurídico. In GRECO, Luis. (org.). O Bem jurídico
como limitação do poder estatal de incriminar? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 183.
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O Direito Penal age como agente racionalizador dos interesses a serem protegidos na
tutela penal, demonstrando que a pena é ocasionada pela consequência do bem digno de
proteção. Neste sentido, Brito ressalta que:

Há evidente diferença - fundamento do princípio da fragmentariedade- entre tutelar
um bem da vida e inclui-lo no seleto rol dos bens jurídicos penais. Para ser legítima
a tutela penal, é necessário que o bem seja “digno” dessa proteção, e que sua lesão
ou ameaça efetivamente mereça uma sanção penal. A imprescindibilidade da tutela
penal deve ser observada tendo em vista a proporcionalidade entre a relevância do
bem jurídico protegido e as consequências sociais estigmatizadoras, inexistentes nos
outros ramos do Direito. (BRITO, s.n).

A dignidade da tutela penal e a carência de uma tutela específica surgem como marcos
para a construção de um bem jurídico que seja merecedor de tais proteções. A carência da
tutela penal traduz-se no sentido de que a criminalização só é legal quando se torna eficaz a
proteção do bem jurídico, que não é realizada por nenhuma outra esfera do Direito. O papel
do Direito Penal, no Estado Democrático de Direito em que se vive atualmente, reafirma a
proteção subsidiária dos bens jurídicos mais importantes para uma convivência pacífica e
segura para a população.
No que tange especificamente aos bens jurídicos, em matéria ambiental, torna-se
legítima, uma vez que o meio ambiente está diretamente ligado à dignidade da pessoa humana
e também à vida. Os bens ambientais são relacionados à vida em sociedade, fator este
determinante para a tutela penal, já que demonstra a necessária proteção em âmbito penal.
Os bens ambientais, em especial, tornaram-se relevantes à tutela jurídica frente ao
avanço tecnológico na sociedade informática, que se apresenta como uma sociedade de risco
constante. Isso porque a tecnologia apresenta novidades constantes e, juntamente com ela,
surgem riscos à sadia qualidade de vida. Quando tratamos de bens jurídicos relacionados à
terceira geração (dimensão) de direitos fundamentais, no qual se encaixa o meio ambiente e a
segurança informática, fala-se sobre bens jurídicos difusos, devendo se ater ao contexto fático
para análise dos sistemas de proteção individual ou coletiva nos crimes informáticos, objeto
do próximo tópico.
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3.1 O bem jurídico nos crimes informáticos

A noção de bem jurídico no meio ambiente digital está intrinsicamente unida a valores
que devem ser tutelados pelo Direito Penal. Isso porque nossa sociedade vive em um Estado
democrático de Direito, em que direitos e deveres devem ser garantidos de forma a permitir a
boa convivência populacional.
A tutela deve ser garantida para que tal objeto (meio ambiente digital) seja abarcado,
tendo em vista que se vive em uma sociedade que possui um contrato social tácito, no que
tange a valores éticos e morais. Nesse sentido, Francisco de Toledo aponta: “A soma dos bens
jurídicos constitui a própria ordem social, e por isso, o significado de um bem jurídico não
deve ser apreciado isoladamente, mas sim, em conexão com toda a ordem social”. (TOLEDO,
2002, p.15-16).
Far-se-á necessária a intervenção estatal frente à sociedade tecnológica, que cresce
com rapidez e traz consigo a preocupação de várias nações para que limites sejam impostos
no meio ambiente digital na troca de informações, uma vez que o homem está cada dia mais
dependente da comunicação em rede. Neste contexto, Roxin assevera a necessidade de um
bem jurídico interligado à rede, conforme o trecho a seguir:
Um conceito de bem jurídico [...] não pode ser limitado, de nenhum modo, a bens
jurídicos individuais; ele abrange também bens jurídicos da generalidade.
Entretanto, estes somente são legítimos quando servem definitivamente ao cidadão
do Estado em particular. [...] Ele se diferencia do assim denominado conceito
metódico de bem jurídico, segundo o qual como bem jurídico unicamente se deve
entender o fim das normas, a ratio legis. (ROXIN, 2006, p.19-20).

O meio ambiente digital traduz exatamente desse modo. Ele atinge o cidadão de forma
individual, mas também representa a coletividade face ao avanço tecnológico nas
comunicações interpessoais. Indubitavelmente, a rede mundial de computadores tornou-se um
dos mais influentes veículos de comunicação, de crescimento rápido, integrando-se a cultura
do ser humano.
A segurança no meio ambiente digital carece de proteção da tutela penal, haja vista
que condutas praticadas nesse ambiente podem causar prejuízos a toda coletividade,
mostrando-se um bem jurídico de natureza difusa. Constata-se que uma lesão dentro da rede
chega a violar direitos humanos e fundamentais, independentemente de ser uma área de
vulnerabilidade para seus usuários.
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Os bens jurídicos já tutelados e que são violados por meio de dispositivos em rede não
devem receber nova roupagem, por já serem protegidos. Como exemplo desses bens, têm-se a
honra, a privacidade e a imagem, atacadas por trocas de mensagens em fóruns ou aplicativos
utilizados para esta finalidade. Eles merecem alternativas mais gravosas, já que são praticadas
por meio facilitador, com alto índice de lesividade e difícil reparação para as vítimas.
Diante dos fatos, o uso do meio ambiente digital para ataques ou crimes deve receber
uma punição maior pela proteção legislativa do Direito Penal, para garantir a manutenção da
liberdade em ambientes virtuais.
Para fins de esclarecimento, nos próximos capítulos será abordada a definição de
crimes informáticos e sua maior incidência de violação.

3.2 Crimes informáticos e a violação aos direitos fundamentais: privacidade, honra e
imagem

O Direito, em regra, é uma ciência que regulariza as normas necessárias para o
equilíbrio das relações entre o Estado e o cidadão e destes entre si. Tais relações são impostas
coercitivamente pelo poder público, trazendo a universalidade das normas legais que
disciplinam e protegem os interesses, ou regulamentam as relações jurídicas.
O ordenamento jurídico do Brasil é a somatória de todas as normas (leis) que
compõem o Estado (país). Tem-se, no topo do ordenamento, a Constituição Federal, em que
irradiam o conhecimento e as premissas do sistema.
Os direitos fundamentais possuem uma eficácia vertical, ou seja, é um dever do Estado
e um direito das pessoas. Não obstante apresenta também eficácia horizontal, haja vista que os
direitos fundamentais também podem ser aplicados entre os particulares. A doutrina
classificou os direitos fundamentais em dimensões ou gerações, ideia esta que pode ser
atribuída a Bobbio (1992), que classifica os direitos fundamentais em três gerações. Já a
doutrina moderna utiliza a expressão dimensões de direitos fundamentais.
A primeira geração coloca em evidência os direitos individuais e alguns direitos
políticos, caracterizadores de um Estado liberal, negativista, individualista e que se
encontrava esgotado das relações entre particulares. Podem-se exemplificar os direitos de
primeira geração: o direito à vida e o direito à liberdade.
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A segunda geração tem como marco teórico a Constituição Mexicana (1917), a
Constituição Weimar (1919), a Revolução Russa (1917) e o fim da Primeira Guerra Mundial,
em que os direitos sociais se evidenciaram com necessidades latentes, podendo ser citado no
Direito brasileiro a Constituição de 1934. Deu-se então o surgimento dos direitos sociais,
econômicos e culturais, que exigiram uma postura do Estado diante da sociedade. O Estado
adotou uma postura intervencionista e paternalista, dos quais se tem como exemplo a saúde e
a educação.
A terceira geração traz a ideia de direitos transindividuais ou metaindividuas (os
direitos difusos e coletivos), que se preocupam com a solidariedade e a fraternidade. Podemos
citar como exemplo o direito ao meio ambiente e o direito de comunicação. Por fim, a
doutrina identifica uma quarta geração, ligada à própria existência do ser humano ou toda
perspectiva que pode colocar em risco a vida humana.
Os direitos e garantias fundamentais decorrem de uma evolução paradigmática,
trazendo a característica da historicidade, ou seja, decorre de um contexto histórico. São eles:
a inalienabilidade, uma vez que não passíveis de comercialização; a indisponibilidade e o
caráter absoluto, apresentando a universalidade dos direitos fundamentais. Destaca-se que se
aplicam a todos, inclusive aos estrangeiros residentes no país, segundo Mendes (2009).
A visão dos direitos fundamentais em termos de geração indica o caráter cumulativo
da evolução desses direitos no tempo. Não se deve deixar de situar todos os direitos
em um contexto de unidade e indivisibilidade. Cada direito de cada geração interage
com o das outras e nesse processo desse a compreensão. (MENDES, 2002, p.113).

Os Direitos fundamentais se consagram pela universalidade, que é prevista no
ordenamento pelo art. 3º da CR/88, que proíbe qualquer tratamento discriminatório. Direitos
estes que não são absolutos, uma vez que são limitáveis por outros, devendo-se procurar uma
harmonização e, caso não seja possível, utilizar de um juízo de ponderação. Eles podem
concorrer entre si, mas são irrenunciáveis e indisponíveis, devendo ocorrer uma flexibilização
sem que a autonomia da vontade privada permaneça de forma absoluta.
Nas palavras de Tavares (2010, p.528) percebe-se que:

Não existe nenhum direito humano consagrado pelas Constituições que se possa
considerar absoluto, no sentido de sempre valer como máxima a ser aplicada nos
casos concretos, independentemente da consideração de outras circunstâncias ou
valores constitucionais. Nesse sentido, é correto afirmar que os direitos
fundamentais não são absolutos. Existe uma ampla gama de hipóteses que acabam
por restringir o alcance absoluto dos direitos fundamentais. (TAVARES 2010,
p.528).
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A própria Constituição Federal traz limitações em seu texto, não havendo como se
falar em direitos absolutos. Quanto à concorrência de direitos fundamentais, deve-se valer do
juízo de ponderação e proceder à avaliação de cada caso concreto para obtenção de uma
resposta adequada, ou seja, uma decisão que seja ao mesmo tempo legítima, racional e
democrática.

3.3 O Direito fundamental à privacidade, à honra e à imagem

A Constituição Federal prevê, em seu art. 5 °, X, que é inviolável a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas. Trata-se de uma liberdade fundamental que deve ser vista
como uma limitação aos poderes públicos, não podendo ferir os referidos direitos. Os mesmos
não estão livres de colidir com outros princípios de direito fundamental contidos na CR/88,
muitas vezes colocados em confronto.
O Código Civil (2002) também pacífica a matéria supracitada nos artigos 11 a 21, em
um capítulo denominado “dos direitos da personalidade”. Em seu art. 21, encontra-se a
seguinte redação “A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do
interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a
esta norma” (REPÚBLICA, 2002). O direito à privacidade se traduz com a faculdade que
cada indivíduo possui de controlar as informações do seu dia a dia e convívio familiar,
resguardando sua intimidade de terceiros com os quais não deseja compartilhar informações.
A honra se situa entre a moral e o direito, fazendo parte de diversos grupos sociais,
tendo cada um deles sua noção de honra, às quais podem ser atingidas em determinadas
situações merecendo proteção. Em matéria penal, os crimes contra a honra são tipificados nos
artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, respectivamente, injúria, calúnia e difamação.
Os crimes contra a honra se popularizaram no meio ambiente digital, principalmente
em âmbito de redes sociais. Neste contexto, encontramos casos de grande repercussão, a
exemplo da atriz Thaís Araújo e da jornalista Maria Júlia Coutinho (Maju), que sofreram
injúrias raciais em suas redes sociais
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Figura 1Caso Taís Araújo

Fonte site extra
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Figura 2 Caso MAJU

Fonte IG
Destaca-se que nestes casos, além de responsabilização penal, poderá ocorrer
responsabilização civil com consequente indenização por danos morais e materiais.
No que tange à imagem, podemos classificá-la como uma vertente do direito de
personalidade do indivíduo, ao qual se assegura a inviolabilidade de sua imagem, garantindolhe sua exploração onerosa ou não diante de uma exploração comercial em obras das quais
tenha participado.

3.4 O direito à liberdade de expressão e à informação

A liberdade de expressão se torna cada vez mais evidente, principalmente com a
propagação e popularização das redes sociais. Muito pouco se tem feito para diminuir ou
evitar conflito de direitos de duas ou mais pessoas ao expressar seus pensamentos de forma
demasiada, sem observar os preceitos legais.
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A liberdade de expressão e informação traz consigo o direito que os indivíduos têm de
exteriorizar os próprios pensamentos, direitos estes previstos constitucionalmente no art. 5º,
IV, V, VI, IX e XIV.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
[...]
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização
por dano material, moral ou à imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional;

É importante ressaltar que a liberdade é uma faculdade natural, que permite a pessoa
fazer o que quer nos limites da lei, da moral e dos bons costumes, respeitados os direitos de
cada um. Isso diverge da realidade fática dos conflitos religiosos, sexuais e políticos que
tomam conta das redes sociais e dos veículos de comunicação.
Nas palavras de Mendes (2010), percebe-se que:
Incluem-se na liberdade de expressão faculdades diversas, como a de comunicação
de pensamentos, de ideias, de informação e de expressão não verbais. O grau de
proteção que cada uma dessas formas de se exprimir recebe costuma variar, mas de
alguma forma, todas elas estão amparadas pela Lei Maior. (MENDES 2010, p.450).

A velocidade com que as informações circulam tornam indispensáveis medidas com
fim de coibir a divulgação de conteúdos depreciativos. Sendo assim, faz-se necessário a
adoção de outras, céleres, para minimizar os efeitos de danos dessa natureza. Insta salientar
que a liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, tem um caráter de não censura,
garantindo um bom funcionamento do sistema democrático.
Hodiernamente, é comum publicações em jornais, revistas e redes sociais, trazendo
acontecimentos do dia a dia e informações em tempo real. Com a popularização dos meios de
comunicação, surgem, consequentemente, diversos crimes virtuais. Destacam-se a sextorsão,
extorsão e constrangimento ilegal.
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4 DOS CRIMES INFORMÁTICOS

Os crimes informáticos ganham notoriedade face à popularização da sociedade de
informação, o que afeta a relação do homem com o meio ambiente digital. Frisa-se que a
expressão crimes informáticos não é uniforme na doutrina e nela são encontradas expressões
como cyber crimes, crimes virtuais, crimes digitais, dentre outras. Assim, a escolha pelo
termo “crimes informáticos” ocorre por sua abrangência, uma vez que não se limitam somente
aos computadores e incluem, igualmente, todo aparato tecnológico capaz de facilitar o
desenvolvimento humano através da rede.
A título de comparação, a Revolução Industrial utilizou-se de recursos naturais
esgotáveis, enquanto a sociedade digital gira em torno da informação. Esta, por sua vez, se
apresenta inesgotável face à produção constante de conhecimento. Beck (1999) assevera que:
O choque da globalização, traço marcante da transição para a segunda modernidade,
tem ao seu final um efeito politizante, pois todos os atores e organizações, em todos
os domínios da sociedade, precisam lidar com os paradoxos e as exigências da
globalização e com a sua dinâmica que altera todos os antigos fundamentos. (BECK,
1999, p.225).

Com a popularização da rede e dos meios de comunicação digital, o número de
pessoas conectadas aumentou significativamente. No entanto, percebe-se que nem todos os
usuários fazem uso de forma consciente e realizam condutas danosas, muitas das quais ainda
não tipificadas no ordenamento pátrio.
Os crimes informáticos podem ser classificados de três formas, quais sejam: crimes
puros, aqueles que visam ao ataque ao equipamento eletrônico; mistos, aqueles em que
obrigatoriamente usa-se a rede (internet) mundial de computadores; e os próprios ou comuns,
em que a internet é o meio para consumação do crime. Importante salientar que todos são
crimes já previstos na legislação brasileira.
Nesse sentido, explicam Fiorillo e Conte (2016):
Logo, os crimes virtuais puros são aqueles que atacam o sistema informático
software (ou programa informático), hardware (que corresponde à parte física do
computador, tais como: CPU, monitor, teclado, circuito), dados, sistemas e meios de
armazenamento e etc. Já em relação aos crimes mistos, o computador constitui
condição sem a qual não seria possível a prática do crime, tais como a transferência
ilícita de valores em uma ‘homebanking ou a prática de ‘salemislacing’ (retirada
diária de pequenas quantias em milhares de contas, também conhecido como
retirada de saldo). Finalmente, os crimes comuns seriam aqueles que já encontram
respaldo na legislação brasileira, constituindo, a rede mundial de computadores,
apenas mais um meio de execução destes delitos, tal como ocorre nos seguintes
crimes, já tipificados pela lei penal: estelionato (art. 171, CP), a ameaça (art. 147,
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CP), os crimes contra a honra (arts. 138-140, CP), o homicídio (art. 121, CP),
veiculação de pornografia infantil (artigo 241, do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA - Lei 8.069/90), crime de violação direito autoral (art. 184, do
Código Penal). (FIORILLO; CONTE, 2016, p.188).

Não há, no ordenamento pátrio, legislação específica para os crimes informáticos. No
entanto, ressalta-se que a maioria dos crimes praticados no meio ambiente digital são comuns,
ou seja, estão tipificados na legislação brasileira. O Brasil já sinaliza a inclusão da modalidade
digital nos crimes comuns como forma de reconhecer a especialidade do tipo penal. Frisa-se,
portanto, que a questão ligada ao meio ambiente digital faz jus à proteção penal, uma vez que
é capaz de afetar a coletividade face à sua natureza difusa, podendo, inclusive, atingir
questões inerentes aos direitos humanos.

4.1 Sextorsão

O art. 158 do CP/1940 define crime de extorsão sendo aquele em que se utiliza o meio
de execução para fins de obtenção de vantagem econômica. Observa-se que se trata de um
crime contra o patrimônio, procurando-se obter uma vantagem patrimonial como objetivo
final do delito praticado. A extorsão é classificada como crime contra o patrimônio nos
seguintes moldes descritos:

Art. 158 do CP/1940. 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. (BRASIL, 1940).

Destarte, o objeto de estudo deste trabalho trata da vulnerabilidade sexual. Nessa
seara, o crime de extorsão tem destaque ao enfrentar o disposto no código penal “fazer, tolerar
que se faça ou deixar de fazer alguma coisa” (BRASIL, 1940), haja vista, a partir de
conteúdos íntimos (sexuais), a atuação do autor no sentido de aproveitamento indevido para
vantagens econômicas.
O constrangimento poderá ser exercido mediante emprego de violência ou grave
ameaça. A título de exemplo, uma mulher envia fotos e vídeos íntimos, explorando
sexualmente o corpo dela, a uma pessoa com quem está se relacionando. De posse das
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imagens, ele entra em contato com a mulher (vítima) exigindo dinheiro ou outros bens
materiais para não publicar o conteúdo.
No caso em tela, ao exigir vantagem econômica, está configurada e tipificada a extorsão
nos moldes do art. 158 do CP/1940. Caso a vantagem exigida fosse somente de cunho sexual,
estar-se-ia caminhando em direção ao estupro, objeto do próximo tópico, destaca-se que no
meio ambiente virtual a extorsão ganhou um novo segmento denominado sextorsão.
Um fenômeno em ascensão tem assolado os meios virtuais, a sextorsão, ainda
desconhecida dos brasileiros. Trata-se de uma forma de obtenção de vantagens sexuais
mediante ameaças de divulgação de material íntimo em meios virtuais, conforme amplamente
noticiado.
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Figura 2 Avanço da sextorção

Fonte: Radio CBN 1

Recorrente entre os jovens, as trocas de mensagens de foro íntimo, troca de vídeos e
fotos tem se popularizado e facilitam o abuso de poder por quem detém o material. Nesse
sentido, explicam Castro e Sydow (2016):

A expressão sextorsão trata de figura em que uma relação de poder é utilizada como
instrumento para obter vantagens sexuais. É uma modalidade de conduta não
adequadamente definida na legislação nacional por conjugar uma corrupção
individual com um abuso de poder no intuito de obter sexo em troca de benefícios.
Com a propagação da informática, novos modos de extorsão a partir da ameaça de
divulgação de fotos e filmes têm se difundido com grande força, trazendo o debate
desse modelo de antijuridicidade para o cenário penal informático e de gênero.
(CASTRO; SYDOW, 2016, p.12).
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Destaca-se que a sextorsão não apresenta gênero, podendo ser praticada por homens ou
mulheres. E que não se trata de nova modalidade delituosa, mas de uma adequação à nova
tecnologia para a prática de condutas que podem se desdobrar em extorsão, estupro ou
constrangimento ilegal, a depender do caso concreto, temas que serão tratados nos próximos
tópicos.
A questão ligada aos crimes informáticos afeta toda a comunidade internacional e
ainda não há respostas concretas para diversos fatos. Parte-se da avaliação do caso concreto e
da aplicabilidade da teoria da ubiquidade12. A comunidade internacional já se mostra
preocupada com o tema e reconhece a necessidade de adotar, em caráter preferencial, uma
política criminal global, com o propósito de salvaguardar a coletividade contra as
transgressões no meio ambiente digital e a adoção de legislação adequada.
Reflexo disso é a criação da CB13, que estabelece a competência em crimes virtuais e a
cooperação entre os países:
Artigo 22º da CB - Competência
1. Cada Parte adoptará as medidas legislativas e outras que se revelem necessárias
para estabelecer a sua competência relativamente a qualquer infracção penal
definida em conformidade com os artigos 2º a 11º da presente Convenção, sempre
que a infracção seja cometida:
a) No seu território; ou
b) A bordo de um navio arvorando o pavilhão dessa Parte;
c) A bordo de uma aeronave matriculada nessa Parte e segundo as suas Leis; ou
d) Por um dos seus cidadãos nacionais, se a infracção for punível criminalmente
onde foi cometida ou se a infracção não for da competência territorial de nenhum
Estado.
2. Cada Parte pode reservar-se o direito de não aplicar ou de apenas aplicar em casos
ou em condições específicas, as regras de competência definidas no n.1, alínea b) a
alínea d) do presente artigo ou em qualquer parte dessas alíneas. (CONVENÇÃO,
DE BUDAPESTE, 2001).

Embora o Brasil não seja signatário da Convenção supracitada, seria um importante
avanço alinhar padrões com a comunidade internacional, pois, como fato público e notório,
tem-se que a legislação brasileira não é adequada às novas tecnologias.
O art. 158 do CP/1940 define crime de extorsão sendo aquele em que se utiliza o meio
de execução para fins de obtenção de vantagem econômica. Observa-se que se trata de um
crime contra o patrimônio, procurando-se obter uma vantagem patrimonial como objetivo
12

No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria da ubiquidade está disposta no art. 6º do CP/1940, in verbis
Art. 6º do CP/1940. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em
parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)
(BRASIL, 1940).
13

CONVENÇÃO SOBRE O CIBERCRIME. Disponível em:
tematica/sci/normas-e-legislacao/legislacao/legislacoes-pertinentes-dobrasil/docs_legislacao/convencao_cibercrime.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2018.

<http://www.mpf.mp.br/atuacao-
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final do delito praticado. A extorsão é classificada como crime contra o patrimônio nos
seguintes moldes descritos:

Art. 158 do CP/1940. 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. (BRASIL, 1940).

Destarte, o objeto de estudo deste trabalho trata da vulnerabilidade sexual. Nessa
seara, o crime de extorsão tem destaque ao enfrentar o disposto no código penal “fazer, tolerar
que se faça ou deixar de fazer alguma coisa” (BRASIL, 1940), haja vista, a partir de
conteúdos íntimos (sexuais), a atuação do autor no sentido de aproveitamento indevido para
vantagens econômicas.
O constrangimento poderá ser exercido mediante emprego de violência ou grave
ameaça. A título de exemplo, uma mulher envia fotos e vídeos íntimos, explorando
sexualmente o corpo dela, a uma pessoa com quem está se relacionando. De posse das
imagens, ele entra em contato com a mulher (vítima) exigindo dinheiro ou outros bens
materiais para não publicar o conteúdo.
No caso em tela, ao exigir vantagem econômica, está configurada e tipificada a
extorsão nos moldes do art. 158 do CP/1940. Caso a vantagem exigida fosse somente de
cunho sexual, estar-se-ia caminhando em direção ao estupro, objeto do item a seguir.

4.2 Estupro virtual

Com o advento da Lei nº 12.015/2009 surgiram importantes alterações nos crimes
contra a dignidade sexual. Antes da referida lei, o estupro somente poderia ser cometido por
homens, tratando-se à época de um crime próprio, figurando a mulher como sujeito ativo
somente em casos excepcionais, a exemplo de estupro com concurso de pessoas. Leia-se:

Art. 213 do CP/1940. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a
ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato
libidinoso: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009).
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
(Redação dada pela Lei nº 12.015,
de 2009).
§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor
de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de
2009).
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Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009).
§ 2o Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos (Incluído pela Lei nº 12.015, de
2009).
Art. 214 do CP/1940 (Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009). (BRASIL, 1940).

Outro ponto que merece destaque é a junção dos artigos 213 e 214 do CP/1940 em um
único tipo penal, além do aumento do tipo penal no que tange ao sujeito ativo, podendo este
ser homem ou mulher.
No passado, acreditava-se que a questão sexual seria menos gravosa aos homens, o
que restringia a tipificação penal, limitando-se a um crime próprio, de modo a justificar, à
época, a não equiparação entre homens e mulheres nos crimes de estupro. Com as alterações
da legislação, essas disparidades foram corrigidas, igualando ambos os gêneros na conduta
delitiva. Assim sendo, transformou-se em um crime comum, não importando a figura do
sujeito ativo, isto é, podendo ser de ambos os sexos.
Em que pesem raras denúncias de estupro contra homens, seja por sua baixa incidência
ou vergonha das vítimas, a redação da Lei nº 12.015/2009 permite a denúncia por tal ato.
Outro ponto de destaque refere-se à conduta pessoal, social e moral da vítima,
independentemente da reprovabilidade da sociedade, podendo se tratar de um cidadão que
anda pelas ruas de sua cidade ou um(a) garoto(a) de programa, jovem, idoso, casado ou
solteiro. Nenhum desses agentes pode se constrangido a manter relações sexuais ou atos
libidinosos contra sua vontade.
Ainda se tratando da temática dos crimes contra a dignidade sexual, é necessário
mencionar a modalidade estupro de vulnerável, em que se resta presumida violência sexual
contra menores de 14 anos nos termos do art. 217-A do CP/1940. O Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA (Lei nº 8.069/1990) também faz menção a condutas praticadas no meio
ambiente digital, tipificando como crime:

Art. 241-A do ECA. 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 [...] (BRASIL, 1990).

No que tange a temática do artigo, a sextorsão também poderá ser classificada como
estupro, haja vista a possibilidade de utilizar-se de imagens, vídeos ou conteúdos afins para
obtenção de vantagens sexuais, mediante violência ou grave ameaça em desfavor da vítima. A
título exemplificativo, se uma pessoa de posse de uma foto íntima, mediante ameaça, exige
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manter relações sexuais em troca da não divulgação do conteúdo em redes socias ou em meio
digital, caracteriza a conduta tipificada no art. 213 do CP/1940.
Ao tratar sobre o termo estupro virtual, a princípio acreditar-se-ia tratar de uma nova
modalidade ou tipo penal, mas diante de novas tecnologias e uma sociedade de constante
risco, apenas constata-se um novo modus operandi como facilitador de práticas delituosas no
meio ambiente digital. O termo se tornou notório após ampla divulgação de um caso
tipificado como estupro a partir de meios virtuais no Estado do Piauí. Segundo informações
veiculadas na imprensa, o homem, de porte de vídeos e imagens íntimas de sua ex-namorada,
mediante grave ameaça de divulgação das imagens, a obrigou a gravar vídeos em prática de
ato libidinoso e enviar a ele.
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Figura 3 Primeiro caso de estupro digital no país

Fonte: G1 PI 1

Diante do caso em tela, surge uma polêmica envolvendo tipificação de condutas e a
relativização da dignidade sexual. Questiona-se a possibilidade de estupro por meios virtuais.
Conforme abordado no item 3.2, trata-se de um crime comum, tendo em vista que pode ser
praticado por qualquer pessoa que, por meio de violência ou grave ameaça, mantém relações
sexuais com a vítima ou a coage à prática de atos libidinais contra sua vontade.
O ponto de destaque concerne à necessidade ou não de contato físico entre autor e
vítima. Por meios virtuais, esse contato se tornaria impossível, tornando o ato meramente
visual, por intervenção de tela de dispositivos eletrônicos. Infere-se que autor e vítima não
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necessitam ter contato físico para configuração do estupro, conforme julgado do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), a saber, Recurso em Habeas Corpus – RHC nº 70976/MS, retratado
no informativo nº 587 do STJ:

DIREITO PENAL. DESNECESSIDADE DE CONTATO FÍSICO PARA
DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL POR CRIME DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. A conduta de contemplar lascivamente, sem contato físico,
mediante pagamento, menor de 14 anos desnuda em motel pode permitir a
deflagração da ação penal para a apuração do delito de estupro de vulnerável. A
maior parte da doutrina penalista pátria orienta no sentido de que a contemplação
lasciva configura o ato libidinoso constitutivo dos tipos dos arts. 213 e 217-A do CP,
sendo irrelevante, para a consumação dos delitos, que haja contato físico entre
ofensor e ofendido. No caso, cumpre ainda ressaltar que o delito imputado encontrase em capítulo inserto no Título VI do CP, que tutela a dignidade sexual. Com
efeito, a dignidade sexual não se ofende somente com lesões de natureza física. A
maior ou menor gravidade do ato libidinoso praticado, em decorrência a adição de
lesões físicas ao transtorno psíquico que a conduta supostamente praticada enseja na
vítima, constitui matéria afeta à dosimetria da pena. Recurso em Habeas Corpus
70.976- MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 2/8/2016, Diário do
Judiciário eletrônico, Brasília 10 ago.2016.

A desnecessidade de contato físico corrobora diretamente com os fundamentos
utilizados para defesa do estupro digital, uma vez que a contemplação do corpo da vítima por
si só seria capaz de configurar o estupro e não meramente um ato libidinoso. Infere-se,
portanto, que o sujeito ativo do fato, ao constranger sua vítima à prática de condutas, como
masturbação ou exibição excessiva de cunho sexual, ou qualquer outro ato libidinoso
diferente de atos sexuais frente às câmeras, tem-se a conduta como estupro.
No estupro digital, a autoria é mediada diante da desnecessidade de contato físico
entre as partes, tendo em vista que o autor pode se valer da coação moral irresistível. Ou
também nos casos em que o autor se utiliza de terceiros para a consumação do ato. Observa-se
que, em grande parte dos casos, trata-se de crimes transfronteiriços, sendo necessário fazer
um estudo em relação à competência e à jurisdição nos crimes informáticos, e ao direito
comparado.

4.3 Constrangimento ilegal

O crime de constrangimento ilegal está previsto no art. 146 do CP/1940, que traz de
forma expressa a conduta do sujeito ativo como:
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Art. 146 do CP/1940. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou
depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a
não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. (BRASIL, 1940).

Observa-se que a finalidade do sujeito ativo, nos casos de constrangimento ilegal,
parte da premissa de obrigar, mediante violência ou grave ameaça, alguém contra a sua
vontade a praticar algo que a lei não permite, em desconformidade com o art. 5º, inciso II, da
CR/1988. Este preceito determina que ninguém será obrigado a fazer algo senão em virtude
da lei. Frisa-se que, nos casos de sextorsão, em que sujeito ativo, mediante violência ou grave
ameaça, obrigue alguém a realizar algum ato em desfavor da lei, estará tipificado o crime de
constrangimento ilegal.
O constrangimento ilegal é uma forma de intimidação do indivíduo, usando-se de
ameaça ou violência física, neste tipo penal não há um motivo legal ou cobranças de direito
que justifiquem o ato ou qualquer vantagem financeira.
Um exemplo é quando alguém de posse de material ou conteúdo disposto na rede
coage um indivíduo a deixar de frequentar determinado local ou deixar de ver determinada
pessoa.
Outro exemplo de destaque é quando a vítima é induzida a atentar conta a própria vida
ou de outrem devido a gravidade das ameaças.
O constrangimento ilegal pode ser ilustrado com o caso da boneca Momo14, que por
meio de vídeos estimula crianças a se mutilarem, cometerem suicídio ou aplicarem golpes
via internet.
Em 2017 outro caso foi destaque entre os crimes virtuais foi o “desafio da baleia
azul”15 que assustou o país. O suposto jogo apresentava desafios, com fins de suicídio e
mutilação corporal.
Outro ponto de destaque que pode ser tipificado como constrangimento ilegal é a
disseminação de cyberbullying, uma vez que esta prática pode constranger indivíduos a
praticar atos que a lei não permite mediante intimidações e humilhações, tema este objeto
do próximo tópico.

4.4 Cyberbullying
14

Personagem fictício nas redes socias, a boneca Momo é atribuída a um espírito maligno que pode entrar em

contato com você ou pode ser invocado por ligação ou por mensagem no WhatsApp.
15
O nome se refere à uma crença popular que diz que a baleia-azul seria capaz de se suicidar, ao encalhar
voluntariamente em praias.
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As consequências das novas tecnologias na sociedade são indiscutíveis. Os avanços
geram vantagens ao cotidiano, mas também propiciam novos riscos. As informações
transformam-se em meios de contato e interação social entre os cidadãos a fim de manter as
relações sociais.
Nesse aspecto surge um novo fenômeno denominado Cyberbullying, isto é a versão do
meio ambiente digital para o bullying.
O bullying16 é caracterizado por inúmeras condutas agressivas com o objetivo de ferir
ou prejudicar a vítima, causando-lhe danos físicos e ou psicológicos mediante ataques
reiterados, aproveitando-se do desequilíbrio de forças entre os indivíduos (o mais forte contra
o mais fraco).
O Cyberbullying ultrapassa a dimensão de fronteiras e espaço, tornando-se um
problema de proporções mundiais, preocupando autoridades, educadores e legisladores que
buscam soluções para o combate e prevenção aos ataques.
O Cyberbullying apresenta desafios às famílias e ao Estado, em especial quanto aos
cuidados das crianças e adolescentes.
Diante das dimensões, seus efeitos ainda não estão perfeitamente traçados, surge de
forma imprescindível um olhar técnico e jurídico para o enfraquecimento e erradicação da
prática.
As soluções devem caminhar no sentido de criação de tipos penais adequados,
preenchendo lacunas legislativas bem como a proteção integral aos indivíduos que por
ventura possam ser vítimas de ataques.
Ressalta-se que o termo bullying está ligado a atos repetitivos e em sua maioria
premeditados afim de promover violência física ou psicológica com intuito de intimidação.
O bullying é recorrente principalmente no meio ambiente escolar, sua prática é
recorrente ente crianças e adolescentes, geralmente do mais forte para o mais frágil ou ataques
em grupo.
Com o surgimento de novas tecnologias, novas formas deste ato agressivo surgiram,
modificando características de agressores e vítimas. No Cyberbullying a premissa básica é o
uso de tecnologia para ameaças, intimidação ou humilhação.
Destaca-se que no ordenamento jurídico brasileiro a expressão ainda não apresenta
tipificação ou definição, tornando-se ainda pouco trabalhada por juristas e doutrinadores.

16

O bullying, em livre tradução do inglês bully é o termo utilizado para designar uma pessoa cruel (valentão),
com comportamento agressivo, com fins de intimidação, perseguição e humilhação das vitimas.
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A referida prática vem ganhando destaque principalmente nas redes sociais e
aplicativos de trocas de mensagens, sobretudo na rede mundial de computadores e
dispositivos conectados em rede.
O Cyberbullying busca atacar sua vítima no aspecto psicológico, podendo-se citar com
exemplo mensagens ofensivas postadas em redes socias, envio de e-mails intimidadores ou
mensagens em aplicativos destinados a troca de mensagens (whatsapp, telegrama, Viber,
Skype entre outros).
O Cyberbullying agrega agressões, chantagens, humilhações, constrangimentos,
assédio moral entre outras condutas similares capazes de afetar física e emocionalmente suas
vítimas.
No meio ambiente digital força física, raça ou etnia tornaram-se fatores irrelevantes,
haja vista que pode ser praticado a distância e anonimamente, os ataques são massivamente
voltados ao abalo psicológico das vítimas.
O anonimato torna-se fator disseminador da prática, tendo em vista que o agressor é
eivado de coragem para praticar condutas que presencialmente não teria coragem por
reprovabilidade moral e social.
O Cyberbullying pode ser praticado por flaming17, stalking18, criação de perfis fakes19,
todos com a mesma finalidade intimidativa e de difícil reparação, uma vez que conteúdos em
rede se espalham com rapidez.
No brasil a prática pode configurar crimes conta a honra, dignidade sexual ou mesmo
pornografia infantil dependendo do conteúdo dos ataques, condutas estas tipificadas no
Código penal e Estatuto da Criança e do Adolescente.
Embora apresentem punições a legislação Brasileira apresenta lacunas que dificultam
a prevenção e combate as condutas.
Algumas condutas enquadram-se somente como infrações penais, manifestando uma
persecução penal.
Destaca-se que devido a repercussão e consequências geradas por estas práticas foi
sancionada e Lei 13.18520, de 6 de novembro de 2015, com o projeto de autoria do Deputado
Vieira da Cunha, apresentando definições para o Bullying e cyberbullying conforme
transcrição abaixo:
17

Provocação on-line (através da rede mundial de computadores ou em dispositivos conectados em rede.
Perseguição on-line (invasão da vida privada das vítimas e envio de mensagens e ligações constantes)
19
Criação de um perfil falso para preservar o anonimato e promover ataques
20
Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying).
18
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Art. 1o Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática
(Bullying) em todo o território nacional.
§ 1o No contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação
sistemática (bullying) todo ato de violência física ou psicológica, intencional e
repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo,
contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando
dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes
envolvidas.
§ 2o O Programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do
Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem
como de outros órgãos, aos quais a matéria diz respeito.
Art. 2o Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há
violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação
e, ainda:
I - ataques físicos;
II - insultos pessoais;
III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;
IV - ameaças por quaisquer meios;
V - grafites depreciativos;
VI - expressões preconceituosas;
VII - isolamento social consciente e premeditado;
VIII - pilhérias.
Parágrafo único. Há intimidação sistemática na rede mundial de
computadores (cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são
próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o
intuito de criar meios de constrangimento psicossocial.
Art. 3o A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme
as ações praticadas, como:
I - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente;
II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores;
III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar;
IV - social: ignorar, isolar e excluir;
V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar,
manipular, chantagear e infernizar;
VI - físico: socar, chutar, bater;
VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem;
VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar
ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de
criar m eio s de constrangimento psicológico e social.

Destaca-se que os conteúdos postados em rede em casos de cyberbullying, injúrias
raciais, racismo, violações de direitos fundamentais entre outros, podem gerar
responsabilização para o autor do fato, bem como para os provedores de internet, objeto este
(responsabilidade dos provedores) que será abordado no próximo tópico.
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4.5 Responsabilidade Jurídica Dos Provedores De Internet

Com o advento do Marco Civil da Internet os provedores viram regulamentadas a
responsabilidade civil, criminal e administrativa. Elas podem ocorrer de forma autônoma ou
cumulativas, conforme preceitua o artigo 12 da Lei 12.965/2014, “Sem prejuízo das demais
sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas nos arts. 10 e
1121 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou
cumulativa:” (Brasil,2014).
A responsabilidade civil por danos ligados ao conteúdo exposto em rede por terceiros
está descrita nos artigos 18 a 21 do Marco Civil da internet a fim de afirmar a
responsabilidade dos provedores independentemente de estarem ligados ao conteúdo
publicado em rede conforme observa-se abaixo:

Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem
21

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de
que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à
preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.
§ 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados
no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir
para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste
Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o.
§ 2o O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial,
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7 o.
§ 3o O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal,
filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a
sua requisição.
§ 4o As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela
provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de
confidencialidade quanto a segredos empresariais.
Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados
pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um
desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os
direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.
§ 1o O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das
comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil.
§ 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada
no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo
econômico possua estabelecimento no Brasil.
§ 3o Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação,
informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à
guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de
comunicações.
§ 4o Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo.
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judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos
do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.
§ 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de
nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente,
que permita a localização inequívoca do material.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou
a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a
liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição
Federal.
§ 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de
conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a
direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos
por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os
juizados especiais.
§ 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3 o, poderá antecipar,
total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo
prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na
disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de
verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação.
Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente
responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações
de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de
conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo,
salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em
contrário.
Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o
conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce essa
atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos substituirá
o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu
fundamento à indisponibilização.
Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo
gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da
intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de
imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos
sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo
participante ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no
âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.

O artigo 18 demonstra que os provedores que auxiliam em conexões são
responsáveis por danos gerados por terceiros, acarretando sanções jurídicas em casos
de pedidos judicias de retiradas de conteúdo não atendidos.
O artigo 21 indica que os provedores que divulgarem conteúdo de terceiros
podem ser responsabilizados subsidiariamente pelo material postado sem a devida
autorização.
Neste contexto o Marco Civil da internet vem com a finalidade de assegurar
direitos fundamentais no meio ambiente digital diante das novas condutas e violações
que surgem a todo instante.
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Destaca-se que as soluções passaram por regulamentação que preencheram
algumas lacunas deixadas por nossos legisladores a fim de reduzir os impactos
causados pela tecnologia na seara da rede mundial de computadores e dispositivos
informáticos para a proteção integral da pessoa.
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5 O DIRETO COMPARADO E O MEIO AMBIENTE DIGITAL, ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA, EUROPA E BRASIL

No que se segue, como objeto do capítulo, far-se-á necessária uma análise do Direito
comparado, visando mostrar as dificuldades e soluções apontadas por alguns países, tratandose especificamente de legislação e criações de agências fiscalizadoras.

5.1 Estados Unidos da América

As leis criadas para proteção de dados nos Estados Unidos da América (EUA) foram
feitas em razão de lacunas geradas pelo ordenamento existente à época. Omissões estas que
ameaçavam o direito à privacidade. “Alguns exemplos são: Tax Reform Act (PL 94-455), The
National Education Statistics Act (PL 103-382), The Fair Credit Reporting Act (90-321) e o
Electronic Communications Privacy Act (PL 99-508)” (VAZQUEZ, 2012, p. 148).
A primeira legislação que se tem conhecimento foi publicada no final da década de
1980, denominada Electronic Communication Privacy Act (ECPA3 - Lei de Privacidade de
Comunicação Eletrônica), ferramenta amplamente utilizada pelo FBI e NSA4. Frisa-se que
ela foi um marco para a criação de outras normas em diversos países. Diante da demanda e
necessidade, criou-se ainda a Computer Fraud and Abuse Act (CFAA 5 - Lei de Fraude e
Abuso de Computadores), que permanece vigente.
Em meados dos anos 2000, aprovou-se o IC36 para suprir e receber denúncias de
crimes cibernéticos. Estima-se que o referido órgão, após sua criação, recebeu cerca de
3.463.620 (três milhões, quatrocentos e sessenta e três mil e seiscentos e vinte) denúncias e
comunicações de crimes e afins. Percebe-se que os EUA, embora tenha avançado
significativamente nesta seara, ainda demonstra uma legislação frágil, na medida em que não
há uma unificação legal em todo país. Cada estado trata a matéria de forma diferente,
fragmentando a regulamentação da tratativa (VAZQUEZ, 2012, p.150).
Contudo, como uma tentativa de resolver tal dilema e com o avanço tecnológico,
Barack Obama, em 2016, divulgou o Cybersecurity National Action Plan 10 (Plano de Ação
Nacional de Segurança Cibernética), visando a maior segurança na rede, bem como proteção
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da economia e de dados. Entre seus itens constantes está a criação de uma comissão nacional
de cybersegurança, que renuiria especialistas na área de segurança para prestar consultorias
técnicas, a fim de proteger a privacidade e a segurança pública.
O plano visa aperfeiçoar a administração de segurança em rede, criando um Fundo de
Modernização de Tecnologia da Informação, bem como um Escritório Federal de Segurança
da informática. O objetivo seria para modernização e segurança do governo, no que tange a
novas tecnologias. O projeto inicial prevê a capacitação dos cidadãos americanos para
proteção online de seus dados. E também fornecê-la a pequenas empresas no mesmo aspecto.
Atualmente, o governo Trump continua o projeto de seu antecessor, qual seja a
Revisão da Política do Ciberespaço de 2009 do governo Obama, o Ciberespaço. O plano hoje
enfatiza a importância de fortalecer a infraestrutura de segurança e trabalhar com o setor
privado, a fim de proteger redes governamentais e estabelecer parcerias mais robustas para
compartilhar informações sobre ameaças on-line.
Apesar de semelhante aos planos anteriores, houve uma mudança significativa, para
alguns imprudente, em como o governo dos Estados Unidos se envolve com adversários online. Trump planeja intensificar as ciberoperações ofensivas. O novo objetivo é deter os
adversários através de ataques cibernéticos preventivos e fazer com que outras nações temam
seus poderes. A mudança para uma estratégia defensiva é encontrada em viés político,
procurando impor consequências rápidas e coercitivas aos invasores on-line.

5.2 Europa

A Europa tem um histórico atraente e significativo no que tange à proteção de dados.
Já na década de 70, alguns países, como Alemanha, França e Suécia, detinham legislações
específicas de regulagem da temática. Leis que, inclusive, serviram de inspiração para outros
países.
No âmbito continental, “em 1981, o Conselho da Europa aprovou a Convenção 108
sobre a proteção de dados pessoais em processos automatizados” (VAZQUEZ, 2012, p. 143).
Tal convenção foi de importância substancial, desaguou na aprovação da Diretiva 46/95
(DPD), que é um marco regulatório na legislação da matéria aqui tratada. A DPD prevê o
tratamento de dados de forma abrangente. Isso inclui a coleta, manutenção e armazenamento
dos dados de forma relativamente segura e comprometida. Além disso, o tratamento dos
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dados não se limita apenas a questões individuais, mas se expande para questões dos Estados
europeus e das relações entre eles (KORFF, 2010, p.74).
Outro ponto digno de nota é a Convenção de Budapeste22, que já foi mencionada no
decorrer do texto, tendo sido recepcionada na forma de tratado internacional. Seu protocolo e
registro de assinaturas foram realizados no dia 21 de novembro de 2001, na cidade de
Budapeste. Destaca-se que 49 países recepcionaram a convenção. Embora o Brasil não seja
signatário nesta lista de países, a convenção é adotada como parâmetro para criação de novas
regras.
A Convenção tem pilar na cooperação internacional, servindo como norte para outros
países buscarem a criação de normatizações internas e o desenvolvimento de leis mais
específicas e eficazes.

Para ganhar espaço e como cautela, não seria interessante tratar do tema em outros
países? Nesse ponto, acredito que sua pesquisa seria fácil e você aumentaria o número de
páginas. Isso porque não se sabe se algum examinador pode entender que seu texto está muito
enxuto e te prejudicar.

5.3 Casos de repercussão mundial dos crimes informáticos

Far-se-á necessária uma análise de casos envolvendo outros países e legislações,
visando mostrar as punições e o combate ao crime informático que, muitas vezes, rompe as
barreiras geográficas.

5.3.1 O Caso George Hotz

22

A Convenção de Budapeste demonstra os avanços internacionais sobre o crime informático, pois assume um
papel de padronização internacional dos conceitos, expressões e da norma penal nos delitos cometidos em
ambiente digital.
A Convenção de Budapeste abarca alguns tipos penais como: (art. 2º) acesso ilegítimo; (art. 3º) interceptação
ilegítima; (art. 4º) interferência de dados; (art. 5º) interferência em sistemas; (art. 6º) uso abusivo de dispositivos;
(art. 7º) falsidade informática; (art. 8º) burla informática.
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No ano de 2007, uma das mais respeitadas fabricantes de produtos eletrônicos lançou
seu produto de maior sucesso mundial, o Iphone, smartphone produzido pela empresa Apple,
com características inovadoras e sistema operacional revolucionário. Tamanha repercussão,
George Hotz ganhou uma edição especial, em 2012, na revista eletrônica23 do jornal The new
York Times, de onde se extrai as demais informações do capítulo.
Destaca-se que muitos usuários se decepcionaram com a marca, haja vista que o
aparelho, além de um alto custo financeiro, apresentava poucos aplicativos pré-instalados. E
para personalizar o sistema operacional era imprescindível adquirir produtos vendidos
exclusivamente na loja digital da fabricante. Além disso, o famigerado smartphone era
exclusivo da operadora de telefonia AT&T, funcionando somente com um cartão SIM24 da
operadora, condicionando o usuário ao monopólio da empresa de telecomunicação.
Pouco tempo após o lançamento, George Hotz, que à época tinha apenas 17 anos,
chamou atenção no mundo todo por encontrar uma falha no sistema operacional dos iphones,
criando assim o Jailbreak25, que desbloqueava qualquer aparelho desse modelo. O Jailbreak
abalou as estruturas da empresa, pois agia na estrutura operacional do aparelho, permitindo
que recebesse conteúdos que não eram comtemplados pela loja digital do fabricante.
A empresa, 12 anos após o início de fabricação dos primeiros aparelhos, ainda luta
para proteger seu sistema contra falhas que são exploradas por hackers, que estenderam a
funcionalidade do Jailbreak a outros produtos da marca, como ipads e ipods.
Surpreendentemente, o jovem, em meados 2009, novamente gerou alvoroço no mundo
digital. Ele conseguiu repetir o feito com outra fabricante, desta vez uma gigante do mundo
dos jogos, a reconhecida mundialmente Sony. George repetiu a façanha e desbloqueou o
sistema operacional do Playstation 3, gerando um código que destravava o aparelho
permitindo aos usuários utilizarem versões piratas (cópias não legais) de jogos. A Sony
ajuizou uma ação judicial em desfavor de George e outros hackers, proferindo acusações de
fraude informática, bem como violação a direitos autorais.
Ao contrário do que se imaginava, George não foi preso ou sequer condenado. Como
seus conhecimentos poderiam acarretar grandes prejuízos a empresas do grupo, a Sony optou
23

https://www.newyorker.com/magazine/2012/05/07/machine-politics

O SIM – Subscriber Identity Module - é um tipo de cartão inteligente, especialmente projetado para
telecomunicações, que é utilizado dentro do aparelho celular, com tecnologia GSM ou superiores.
24

25

O Jailbreak é uma alteração, um hack, no sistema que permite ao usuário adentrar a raiz do equipamento,
tendo acesso a todos os arquivos do iOS (sistema operacional utilizado nos aparelhos da marca Apple). Em
termos práticos, isso significa poder personalizar e instalar apps livremente, sem depender da loja oficial da
Apple.
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por realizar um acordo extrajudicial. Nas cláusulas do acordo, uma conduta em especial
chamou atenção, George comprometeu-se a nunca mais invadir os sistemas da empresa.
Após esses episódios e seu inegável conhecimento em meios eletrônicos e
informáticos, George recebeu uma proposta de emprego da rede social mais famosa do
mundo, o Facebook, mas permaneceu na empresa por apenas oito meses. Hoje o hacker
dedica-se a um projeto pessoal, no qual desenvolve tecnologias e soluções para veículos
autônomos.
Tomando por base a sociedade de risco, é possível dizer que o progresso substitui o
escrutínio, abrindo um consentimento prévio para metas e resultados. O crescimento da
tecnologia mostra que as inovações tecnológicas aumentam o bem-estar coletivo e individual,
mas também ponta efeitos negativos, como a obsolescência e ameaça a dados sigilosos. Isso
se contrapõe ao mercado, que a todo custo deseja obter lucro, impedindo que seus usuários
possam escolher produtos de outros fabricantes como nos casos em análise.

5.3.2 O caso Kevim Mitnick

Kevin Mitinick tornou-se um dos nomes mais conhecidos do mundo digital. Sua
trajetória como cracker teve início após burlar o sistema de pagamento de ônibus via cartão
(sistema semelhante ao utilizado no transporte público de Belo Horizonte), conseguindo gerar
passagens de forma gratuita. Sua história, contada nos próximos parágrafos, é baseada em sua
biografia, escrita por William L. Simon, com a autorização do próprio Kevin, o livro
intitulado “Fantasma no sistema: minhas aventuras como o hacker mais procurado do
mundo”.
Em meados de 1990, Kevin invadiu as redes de várias operadoras de telefonia e de
provedores de internet dos Estados Unidos da América. O cracker viajou pelos Estados
Unidos da América e, durante esse tempo, sempre buscava aperfeiçoar suas técnicas.
Estudava novos dispositivos e sistemas para invadir, gerando desafios frente às novas
tecnologias e perturbando a ordem pública. Seus alvos eram diversificados, atacando de
pessoas comuns até o mais alto escalão do governo americano e seus respectivos
departamentos de segurança.
Embora conhecido do governo americano e consequentemente procurado pelo FBI, o
seu legado durou um período extenso, uma vez que seus conhecimentos o protegiam de
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investidas das autoridades competentes. Kevin foi preso somente cinco anos após o início de
seus maiores ataques.
Condenado inicialmente a cinco anos de reclusão em regime fechado e mais três anos
em liberdade condicional, mas com restrição de uso de aparelhos em rede. Sua proibição de
acesso à internet ou computadores foi condicionada na decisão que decretou sua prisão,
devido ao perigo de reincidência. A trajetória de Kevin foi contada em jornal impresso no ano
de 1994, conforme Figura 2. Na época, o jornal The New York Times ainda não possuía
versão online, mas hoje a matéria está digitalizada e transcrita no site do jornal.

26

Atualmente, Kevin Mitinick dedica-se a consultorias de segurança para mídias
digitais, bem como ministra palestras pelo mundo, tendo inclusive passado pelo Brasil no ano
de 2006.

26

https://www.nytimes.com/1994/07/04/us/cyberspace-s-most-wanted-hacker-eludes-fbipursuit.html?mtrref=www.google.com&gwh=46F5782559ABBCA4C393EEF8F800D0FD&gwt=pay
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Destaca-se, com essa história, o risco nos ensinamentos de Ulrich Beck, já que o
alcance das transformações sociais somente tornou-se possível por meio de novas tecnologias,
colidindo com os interesses econômicos rumo ao desenvolvimento tecnológico. Fica evidente,
neste contexto, a crença no desconhecido e intangível com a autoconfiança proposta pela
modernidade, que acaba por perder a estabilidade no vulcão civilizatório sobre a lógica de
distribuição de riquezas e da distribuição de riscos. Kevin, nesse caso, transformou os riscos
em riquezas, fazendo de suas habilidades informáticas uma saída para os novos ganhos da
sociedade informática.

5.3.3 O caso Albert Gonzalez

De acordo com o Jornal The New York Times27, Albert Gonzalez, popularmente
conhecido como o maior ladrão dos meios digitais, atraía olhares devido ao seu estilo de vida
excêntrico. Costumava ostentar festas milionárias, carros exclusivos e de marcas luxuosas.
Isso porque suas habilidades lhe rendiam esse estilo de vida, pois seus conhecimentos na área
da informática proporcionavam uma alta renda financeira devido aos ilícitos penais cometidos
no meio ambiente digital.
Sua trajetória no mundo cyber ficou registrada ao utilizar um programa capaz de
invadir o sistema de lojas famosas, com acesso a números de cartões de crédito, débito e
dados de clientes. Os dados obtidos eram vendidos na rede mundial de computadores,
tonando-se alvo para pessoas que desejavam fazer compras de forma fraudulenta. A estrutura
utilizada por Gonzalez é considerada o maior esquema de fraude conhecido, gerando um
prejuízo de milhões de dólares a usuários de cartões de crédito e débito que tiveram seus
dados violados.
Gonzalez, após ser descoberto em uma tentativa de furtar-se de sua condenação,
prestou serviços como informante ao governo americano denunciando outros criminosos da
rede mundial de computadores. Embora comprometido com as agências de inteligência
americana, aproveitou-se da confiança nele depositada e continuou sua empreitada no mundo
das fraudes. Estima-se que, durante este período, aliado a outros hackers, usurpou dados de

27

https://www.nytimes.com/2010/11/14/magazine/14Hacker-t.html
https://www.nytimes.com/2009/08/29/technology/29hacker.html
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aproximadamente 180 milhões de cartões. Após sua trajetória delitiva no mundo dos crimes
informáticos, Gonzalez foi condenado a 20 anos de prisão.
Segundo o site do departamento de justiça americano28, no 25 de março de 2010,
Albert Gonzalez, a época com 28 anos, natural da cidade de Miami, foi sentenciado pelo juiz
distrital Patti B. Saris, no Tribunal Distrital dos EUA, em Boston, a 20 anos de prisão por
conspiração, fraude eletrônica, fraude em dispositivos de acesso e identidade agravada, roubo
relacionado a várias lojas varejistas dos EUA, incluindo as Empresas TJX, o BJ's Wholesale
Club, o OfficeMax, o Boston Market, a Barnes & Noble e a Sports Authority.
A sentença ficou aquém do esperado, haja vista que a acusação pleiteava uma
condenação de 25 anos. No entanto, o tribunal levou em consideração o arrependimento e a
confissão de Gonzalez, sentenciando-o a somente 20 anos de prisão.
À luz da teoria de Ulrich Beck, observa-se que, no caso apresentado, a ciência vai
além da verdade e do esclarecimento, já que a antiga sociedade era obcecada com o progresso,
gerando conflitos entre tecnologia e a sociedade civil. A concentração de dados acarreta um
risco constante, ao mesmo tempo que desmancha barreiras da burocracia. Nesta sociedade de
risco, cresce o interesse das empresas pela flexibilidade, de um lado a eletrônica, de outro, o
risco e vazamento de dados, fragilizando suas premissas.
Infere-se, quanto às premissas da sociedade de risco, que o roubo de dados dos cartões
somente foi possível frente aos impulsos da padronização tecnológica dos mecanismos em
rede, que possuem lacunas em sua segurança, deixando brechas para criminosos informáticos.

5.4 Brasil

O Brasil, até meados de 2012, não possuía nenhuma lei específica para os crimes
cibernéticos, baseando-se tão somente em crimes já existentes no ordenamento jurídico pátrio.
A mudança de cenário e, consequentemente, a criação de uma lei específica decorreu de um
caso célebre ocorrido com a atriz Carolina Dieckmann. O ocorrido mostrou a urgência e a
necessidade de evolução do ordenamento jurídico no que tange à matéria de crimes
cibernéticos, culminando na criação da Lei 12.735/2012, denominada “Lei Azeredo”, e a Lei
12.737/2012, popularmente chamada de “Lei Carolina Dieckmann”.
28

https://www.justice.gov/opa/pr/leader-hacking-ring-sentenced-massive-identity-thefts-payment-processor-andus-retail
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Em 04 de maio de 2012, fotos íntimas da atriz global foram amplamente divulgadas na
internet. Tal divulgação ocorreu após ela recusar a chantagem feita pelos criminosos que
requereram R$ 10.000,00 (dez mil reais) em troca de não publicação das imagens. Em um
primeiro momento, a atriz suspeitou que as fotos tivessem sido acessadas pela empresa na
qual havia deixado sua câmera fotográfica para conserto. Após as investigações, cinco
pessoas foram identificadas como autoras do crime.
Os criminosos acessaram o computador de Carolina Dieckmann através de um e-mail
enviado a ela, passando-se pelo serviço de antivírus de seu servidor, oferecendo mais
segurança ao seu equipamento. Após o preenchimento dos dados pela atriz, o vírus fez uma
varredura em seu computador e captou 60 arquivos, dentre os quais 36 eram suas fotos
íntimas (GRANATO, 2015, p. 35). O caso foi amplamente divulgado nas mídias digitais,
conforme se observa na Figura 3.
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Figura 4 Caso Carolina Dieckmann

Fonte: G1 Rio de Janeiro 1

O caso foi utilizado para agilizar o trâmite do Projeto de Lei (PL) n° 2.793/11,
convertendo-se na Lei 12.737/2012, popularmente conhecida como Lei Carolina Dieckmann.
Ela prevê alterações no CP, entre elas punição a algumas atividades ilegais cometidas no meio
informático. A saber:
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Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores,
mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter,
adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do
titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa (BRASIL, 2012).

Como no Brasil não havia legislação atinente ao assunto na época, houve aplicação
extensiva do CP e os suspeitos foram indiciados pelos crimes de extorsão, furto e difamação.
Dois anos após o episódio, em 2014, a ex-presidente Dilma Rousseff, promulgou a Lei
12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet, que visou estabelecer direitos, garantias e
bases para os usuários da rede de computadores em nível nacional.
Em 2015, outro caso polêmico envolveu o ator global Stênio Garcia, que teve sua
privacidade violada, após fotos nuas divulgadas na internet. As fotos apresentavam o ator ao
lado de sua esposa, ambos nus, tirando foto em frente ao espelho. Ao que tudo indica, Stênio
Garcia não se mostrou muito preocupado com a nudez, mas considerou inadmissível a
invasão de privacidade ocorrida. Sua esposa, Marilene Saade, se mostrou incomodada e disse
ter se sentido violada, considerando o fato uma afronta à dignidade sexual. Nesse sentido,
relatou:

Eu estou com vergonha, já quis ir embora daqui por causa disso. É uma falta de
respeito com a gente. É quase um estupro. Eu me senti estuprada, invadida. É uma
coisa que fiz com o meu marido, na minha intimidade [...]. Uma coisa é um
trabalho artístico que envolve nudez, que tem uma causa ou um motivo pelo qual
você compactua. O que aconteceu com a gente foi roubo, um crime (OLIVEIRA,
2015, internet).
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Figura 5 caso Stênio Garcia

Fonte: G1 Rio de Janeiro 2

O caso em apreço foi encerrado, tendo em vista que não encontraram os responsáveis
pelo vazamento das imagens.
Ainda em âmbito nacional, extrai-se conteúdo referente aos crimes cibernéticos das
Leis nº 11.829/2008 (combate à pornografia infantil); 9.609/1998 (proteção da propriedade
intelectual); 9.983/2000 (acesso sem autorização a sistemas informatizados da Administração
Pública); 9.296/1996 (interceptação telefônica e informática) e 12.034/2009 (regulamentação
de publicações durante as campanhas eleitorais).

5.4.1 Avanços na legislação brasileira

A lei 12.737/12, popularmente conhecida como lei Carolina Dieckmann, possibilitou
mudanças no Código Penal. Com o avanço tecnológico e a popularização das mídias sociais,
o Direito Penal enfrenta desafios na aplicação da tutela penal, especialmente nos crimes
cometidos em meio ambiente digital. Esses crimes ocorrem com uso de divulgação de dados e
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materiais privados em rede, por exemplo, fotos, vídeos ou trechos de conversas, acarretando
invasão da privacidade, honra e imagem.
A Lei 12.737/12 foi o primeiro avanço para a tipificação de crimes informáticos, com
ênfase na invasão de dispositivos informáticos sem a autorização do dono. O texto foi
aprovado e sancionado no ano de 2012, após um caso de grande repercussão nacional
envolvendo a atriz Carolina Dieckmann.
Outo avanço surgiu com o Marco Civil da Internet (Lei 12.95/14), que apresentou em
seu texto aspectos penais, no que tange ao meio ambiente digital. O artigo 10 § 3º do Marco
Civil da Internet autoriza o acesso a dados cadastrais de usuários da rede mundial de
computadores pelo Ministério Público, autoridade policial ou autoridades administrativas sem
necessidade de expedição de ordem judicial. Importante ressaltar que o Ministério Público e a
autoridade policial já possuíam tal prerrogativa nos crimes referentes à lavagem de dinheiro e
ao crime organizado.
No que tange às comunicações privadas armazenadas por servidores dos provedores
de internet, far-se-á necessário autorização judicial nos mesmos moldes utilizados para as
interceptações telemáticas. Destaca-se que somente dados cadastrais (qualificação pessoal,
filiação e endereço) poderão ser acessados sem autorização judicial. As demais informações
deverão ser requeridas judicialmente ao juízo competente.
Em seu artigo 13, o Marco Civil da Internet traz como ponto central a guarda de
registo de conexões por provedores de internet. O referido artigo traz consigo uma discussão
polêmica referente à responsabilidade de conteúdo postado, bem como o auxílio em
investigações criminais de crimes cometidos em rede.
A responsabilidade de armazenamento não era regulamentada, deixando brechas para
que cada empresa criasse seus mecanismos de armazenamento e proteção de dados. Embora o
Marco Civil da Internet tenha regulamentado o armazenamento de dados em seu artigo 15,
estabelecendo prazo de seis meses para manutenção de registo, a legislação deixou lacunas.
Ela não especifica de que forma se inicia a contagem do prazo, se a partir da postagem ou do
conhecimento do fato, gerando dúvidas em sua interpretação.
O mais recente sinal de apreciação do Direito Penal nos crimes informáticos é a
publicação da Lei 13.718/18, que traz em seu texto temas concernentes à liberdade sexual e
contra vulneráveis. A referida lei traz um tipo penal especialmente ligado aos meios digitais,
qual seja divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, cena de sexo ou
de pornografia, acrescentado ao Código Penal o artigo 218-C, transcrito abaixo:
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218-C Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda,
distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio – inclusive por meio de
comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática –, fotografia, vídeo
ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de
vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da
vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Se o autor do crime é alguém que mantém ou tenha mantido relações afetivas com a
vítima, ou se a prática tem cunho de humilhação ou vingança, a pena será aumentada de um a
dois terços. Acrescenta-se que a propagação de material para fins jornalísticos, científicos,
culturais ou acadêmicos, desde que impossibilitem o reconhecimento da vítima, não será
considerado crime.
Quanto à vítima, se maior de 18 anos, a divulgação dependerá de sua autorização
prévia. Se menor de idade, será utilizado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para
diretrizes de divulgação de imagem.

5.5 Crimes virtuais e o projeto do novo código penal

O projeto de mudanças do atual código penal deverá conter um espaço destinado para
o os crimes virtuais. O título deverá receber o nome de crimes cibernéticos, com o intuito de
abranger condutas de disseminação de crimes por sistemas informáticos. As respectivas
mudanças fazem parte do projeto de lei do senado, 236/14, que atualmente tramita na
Comissão de Constituição e Justiça, sob a relatoria do Senador Antônio Anastasia. Vale dizer
que o projeto traz inovações e avanços nas premissas da lei 12.737/2012.
O novo capítulo será destinado a conceituar sistemas informáticos, acesso indevido e
sabotagem informática. A título exemplificativo, o acesso sem autorização a sistemas
informáticos para fins de vantagem econômica estará sujeito a pena de um a quatro anos de
prisão. Outro ponto de destaque no projeto de lei refere-se ao roubo de dados de clientes
bancários por dispositivos instalados em caixas eletrônicos, para clonagem de cartões e
senhas. Esta conduta será tipificada em dois tipos no novo código, quais sejam: o roubo de
senha e o desenvolvimento de equipamento para fraude sistêmica. Para fins de segurança
jurídica, qualquer crime digital praticado em desfavor da administração pública, ou
permissionários de serviço público será considerado agravante, com o consequente aumento
de pena.
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Um novo tipo penal surge destinado à sabotagem informática. Ele será caracterizado
no sentido de combater a invasão sistêmica com fins de interromper ou interferir no
funcionamento de sistemas em rede. Popular entre os jovens, a prática conhecida como
stalking29 também é abordada no projeto, em um capitulo denominado crimes contra a
liberdade pessoal, uma vez que se trata de crime de perseguição em meios virtuais. O stalking
traduz a prática de perseguição contínua com ameaças físicas e/ou psicológicas, de maneira a
causar restrições de locomoção e invasão da vida privada. No projeto de lei, a pena sugerida é
de seis anos de prisão.
A câmara dos deputados também analisou mudanças no Código Penal com base no
projeto de lei 8747/17, visando agravar as condutas criminosas praticadas em ambiente
digital. O texto faz menção a agravantes de pena para crimes cometidos com o uso de
computador ou dispositivos de comunicação em rede ou informáticos, independentemente de
acesso à rede mundial de computadores.
O referido projeto foi apresentado pelo parlamentar Laudívio de Carvalho, cuja
justificativa para o projeto aponta estatísticas que demonstram o aumento de crimes virtuais.
Segundo o deputado, somente no ano de 2016, cerca de 42 milhões de brasileiros foram
vítimas de crimes ou ilícitos penais cometidos em rede. Infere-se que o projeto foi arquivado
em 31 de janeiro de 2019 nos termos do artigo 10530 do regimento interno da câmara dos
deputados.

29

O termo stalking, em livre tradução da língua inglesa, significa perseguir.
Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à
deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito suplementar, com
pareceres ou sem eles, salvo as:
I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões;
II - já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno;
III - que tenham tramitado pelo Senado, ou dele originárias;
IV - de iniciativa popular;
V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República.
Parágrafo único. A proposição poderá ser desarquivada mediante requerimento do Autor, ou Autores, dentro dos
primeiros cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subseqüente, retomando a
tramitação desde o estágio em que se encontrava.
30
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6 CONSIDERAÇÕES SOBRE JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA NOS CRIMES
INFORMÁTICOS

No que tange à jurisdição e à competência, os crimes informáticos apresentam
peculiaridades por não possuir limite de território e não necessitar que autores e vítimas
estejam próximos no momento do fato criminoso. Nota-se que o atual Código de Processo
Penal, de 1941, e suas posteriores reformas, não viabilizam o flagrante nos crimes
informáticos, concentrando suas atividades nos crimes praticados no meio ambiente físico
(real), conforme leitura do artigo 6º do referido diploma legal.
Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade
policial deverá:
I - dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e
conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais; (Redação dada pela Lei
nº 8.862, de 28.3.1994) (Vide Lei nº 5.970, de 1973);
II - apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos
criminais; (Redação dada pela Lei nº 8.862, de 28.3.1994); (...)
VI - proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações. (BRASIL,
1941).

Os fatos praticados em ambiente digital, em geral, causam danos irreversíveis para as
vítimas e tal realidade é agravada, visto que a legislação atual impossibilita o flagrante,
inclusive com a demora e complexidade em identificar o autor do fato. Ademais, a conduta
pode ser praticada em vários lugares ao mesmo tempo e há poucos profissionais aptos a
trabalhar em casos desse porte. Vale dizer que, com as novas tecnologias, surge um novo tipo
de criminalidade, difícil de ser apurada, pois há alteração do conceito clássico de território.
Fixar a competência em relação a crimes informáticos é tarefa árdua, uma vez que
estes não apresentam limites territoriais. Ou seja, o delito pode ser praticado em um país e
produzir danos em outros, o que faz surgir dúvidas em relação sobre a jurisdição e,
consequentemente, sobre a competência. Neste sentido, Gabriel César Zaccaria de Inella
pondera que:
Como a Rede da Internet é mundial e sem fronteiras ou donos, torna-se quase
impossível para qualquer País, aplicar e executar leis para regular o denominado
ciberespaço [...] Devido ao seu caráter internacional, na Internet não existem
fronteiras; por conseguinte, o que for veiculado através dela, estará,
instantaneamente, em todo o mundo. (INELLA, 2004, p.79).
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Ressalta-se que a questão ligada aos crimes informáticos afeta toda a comunidade
internacional e ainda não há respostas concretas para diversos fatos. Parte-se da avaliação do
caso concreto e da aplicabilidade da teoria da ubiquidade.
A comunidade internacional já se mostra preocupada com o tema e reconhece a
necessidade de adotar, em caráter prioritário, uma política criminal comum. O objetivo seria
proteger a sociedade contra a criminalidade no meio ambiente digital, com a adoção de
legislação adequada. Reflexo disso é a criação da Convenção de Budapeste31, que estabelece a
competência em crimes virtuais e a cooperação entre os países:
Artigo 22º - Competência
1. Cada Parte adoptará as medidas legislativas e outras que se revelem necessárias
para estabelecer a sua competência relativamente a qualquer infracção penal
definida em conformidade com os artigos 2º a 11º da presente Convenção, sempre
que a infracção seja cometida:
a) No seu território; ou
b) A bordo de um navio arvorando o pavilhão dessa Parte;
c) A bordo de uma aeronave matriculada nessa Parte e segundo as suas Leis; ou
d) Por um dos seus cidadãos nacionais, se a infracção for punível criminalmente
onde foi cometida ou se a infracção não for da competência territorial de nenhum
Estado.
2. Cada Parte pode reservar-se o direito de não aplicar ou de apenas aplicar em casos
ou em condições específicas, as regras de competência definidas no n.1, alínea b) a
alínea d) do presente artigo ou em qualquer parte dessas alíneas.
3. Cada Parte adoptará as medidas que se revelem necessárias para estabelecer a sua
competência relativamente a qualquer infracção referida no artigo 24º, n.º1 da
presente Convenção, quando o presumível autor da infracção se encontre no seu
território e não puder ser extraditado para outra Parte, apenas com base na sua
nacionalidade, após um pedido de extradição.
4. A presente Convenção não exclui qualquer competência penal exercida por uma
Parte em conformidade com o seu direito interno.
5. Quando mais que uma Parte reivindique a competência em relação uma
presumível infracção prevista na presente Convenção, as Partes em causa, se for
oportuno, consultar-se-ão a fim de determinarem qual é a jurisdição mais apropriada
para o procedimento penal
Artigo 23º - Princípios gerais relativos à cooperação internacional
As Partes cooperarão entre si, em conformidade com as disposições do presente
capítulo, em aplicação dos instrumentos internacionais pertinentes sobre a
cooperação internacional em matéria penal, de acordos celebrados com base nas
legislações uniformes ou recíprocas, e do seu direito nacional, na medida mais
ampla possível, para efeitos de investigações ou de procedimentos relativos a
infracções penais relacionadas com sistemas e dados informáticos, ou para recolher
provas sob a forma electrónica de uma infracção penal. (CONVENÇÃO, s.d).

O Brasil, por ora, não é signatário da referida convenção. No entanto, há projetos de
leis que seguem a mesma orientação do tratado internacional acima. Como não há legislação
específica, são utilizadas as regras de competência previstas no Código de Processo Penal,

31

CONVENÇÃO
SOBRE
O
CIBERCRIME.
Disponível
em:
tematica/sci/normas-e-legislacao/legislacao/legislacoes-pertinentes-dobrasil/docs_legislacao/convencao_cibercrime.pdf>.

<http://www.mpf.mp.br/atuacao-
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que não foi criado com os novos paradigmas do mundo contemporâneo. O artigo 70 do
referido código adota como regra a teoria do resultado, traduzindo como foro competente o
local de consumação do crime.
Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a
infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de
execução.
§ 1o Se, iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele,
a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado, no Brasil, o
último ato de execução.
§ 2o Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será
competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido
ou devia produzir seu resultado.
§ 3o Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando
incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas
ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. (BRASIL, 1941).

Infere-se que os crimes informáticos são, em regra, formais, e a consumação se dá no
local em que o usuário se conectou ao dispositivo eletrônico ou computador. Nos casos
praticados fora do território brasileiro, é necessário aplicar o disposto no artigo 88 do Código
de Processo Penal, que prevê mais uma regra sobre competência:

Art. 88. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será
competente o juízo da Capital do Estado onde houver por último residido o acusado.
Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da Capital da
República. (BRASIL, 1941).

Fato é que, em face da omissão legislativa, caso ocorram crimes informáticos que
envolvam o Brasil e outro país, não há uma resposta concreta. Portanto, entende-se viável a
aplicação, por analogia, do artigo 78 da lei 9605/98 (Lei de crimes ambientais), que
demonstra em sua redação uma sinalização de diálogo pertinente à cooperação internacional:

Art. 78. Para a consecução dos fins visados nesta Lei e especialmente para a
reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido sistema de
comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações com
órgãos de outros países. (BRASIL, 1941).

A cooperação internacional provém como mecanismo eficiente para repreensão e
diminuição da criminalidade, bem como mantém a agilidade no tratamento das causas.
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6.1 Do juízo competente para os crimes informáticos praticados no Brasil

Superadas as questões de competência no que tange a extraterritorialidade, em âmbito
nacional, surgem dúvidas em relação ao juízo competente, se federal ou estadual. Há uma
tendência em declinar a competência para a justiça federal. Quem assim entende, vê a União
como ente essencial para resguardar o meio ambiente digital. Nesse sentido, tramita no
Congresso Nacional a emenda constitucional 407/05, que propõe a delegação de competência
para a Justiça Federal para crimes praticados com o uso de internet, por meio de alteração do
artigo 109, XII, que passaria a figurar com a seguinte redação: "Art. 109 (...) XII – os crimes
praticados no âmbito da Internet ou em ambientes similares, disseminados em escala
mundial." (BRASIL, 2005).
A justificativa para a alteração, de acordo com a PEC 407/2005, seria de que:
A apuração de crimes cometidos em ambientes virtuais é de grande complexidade,
exigindo investigadores especificamente qualificados para tal fim. O exame
judiciário do processo requer, igualmente, cuidados especiais, não apenas pela
necessidade de conhecimento técnico para compreender e julgar tais atos, mas
também por se tratar de crimes cometidos em ambientes disseminados em escala
mundial, como é o caso da Internet, tendo em muitos casos implicações de caráter
internacional.
O Brasil tem encontrado dificuldades no tratamento desses crimes, sendo apontado,
em várias publicações especializadas, como um paraíso de hackers, crackers e
demais praticantes de atos ilícitos na Internet.
Por tais razões, oferecemos aos ilustres Pares proposta de emenda à Constituição
que remete tais crimes à Justiça Federal. Acreditamos, desta forma, estar
contribuindo para dar celeridade ao seu exame e promover a credibilidade do Poder
Judiciário nesse mundo digital que definitivamente se incorporou à sociedade.
(BRASIL, 2005).

Apesar do exposto acima, há divergências quanto à competência da Justiça Federal,
conforme a leitura do conflito de competência nº 29.886 –SP, proferido pelo STJ, que também
se posicionou favoravelmente à Justiça Federal:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL.
PUBLICAÇÃO DE PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU
ADOLESCENTE ATRAVÉS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
ART. 241 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO. LOCAL DE
ONDE EMANARAM AS IMAGENS PEDÓFILO-PORNOGRÁFICAS. 1 - 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. 2 Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Federal Criminal da
Seção Judiciária de Santa Catarina.
(BRASIL, 2007).
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Extrai-se do conflito de competência nº 72.738, também do STJ, a competência
federal. Destaca-se a importância do julgado, por ser paradigmático e analisar crime
corriqueiro no meio ambiente digital, qual seja, subtração de valores em conta corrente:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FRAUDE ELETRÔNICA NA
INTERNET. TRANSFERÊNCIA DE VALORES MANTIDOS EM CONTA
CORRENTE SOB A GUARDA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FURTO
QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO NO LOCAL DE SUBTRAÇÃO DO BEM. 1.
Configura crime de furto qualificado a subtração de valores de conta corrente,
mediante transferência bancária fraudulenta, sem o consentimento do correntista.
Precedentes. 2. É competente o Juízo do local da consumação do delito de furto,
qual seja, que se dá onde o bem é subtraído da vítima, saindo de sua esfera de
disponibilidade. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal
da Segunda Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, suscitante.
(BRASIL, 2006).

No mesmo sentido, aponta o julgamento do conflito de competência nº 91.583, do
STJ:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FRAUDE ELETRÔNICA NA INTERNET.
TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FURTO QUALIFICADO.
CONSUMAÇÃO NO LOCAL DA SUBTRAÇÃO. 1. Na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, está assentada a compreensão de que configura o crime de furto
qualificado a subtração de valores de conta bancária, mediante transferência
fraudulenta, sem o consentimento do correntista. 2. Assim, é competente para
processar e julgar a causa o juízo do local da consumação do delito de furto, ou seja,
o lugar onde situada a instituição financeira responsável pela conta-corrente que
sofreu a subtração de valores. 3. Conflito conhecido para declarar competente a
Juíza Federal da 1ª Vara Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema
Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores de Campinas, da Seção Judiciária de
São Paulo, a suscitada. (BRASIL, 2007).

Conforme leitura dos julgados supracitados, observa-se que, em casos em que
envolvam bens ou serviços da União, bem como crimes objetos de tratados ou convecções
internacionais, a competência será atribuída à Justiça Federal. Em relação à Justiça Estadual,
restam os crimes de competência residual. Nesse sentido, tem-se como marco os crimes
cometidos por meio eletrônico contra o Banco do Brasil, que atraem competência estadual nos
moldes da súmula 42, do STJ, que dispõe que “compete à justiça comum estadual processar e
julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em
seu detrimento” (BRASIL, 1992).
Os crimes contra a honra, praticados no meio ambiente digital, em regra, são de
competência residual, ou seja, de competência estadual, conforme preleciona o julgado do
STJ 33.871 – RS:
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PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE INFORMÁTICA.
INEXISTÊNCIA DE TRATADO ENTRE OS PAÍSES. NÃO-INCIDÊNCIA DO
DISPOSTO NO ART. 109, V, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. 1. Para a incidência da regra de fixação da competência do art. 109, V,
da CF/88, é imperativa a análise da existência ou não de tratado ou convenção
internacional entre os países envolvidos na prática criminosa. 2. A qualidade do
órgão policial conducente da investigação é irrelevante para a fixação da
competência do Juízo, pois a Carta da República prevê regras distintas na fixação
das competências jurisdicional e policial. 3. Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do
Sul/RS, suscitado. (BRASIL, 2004).

Os conflitos de competência demonstrados reforçam a omissão do Estado em legislar
sobre a matéria. Tal carência legislativa reflete no dia a dia forense, com frequentes
prescrições dos crimes informáticos, gerando maior insegurança no meio ambiente digital e
impunidade dos infratores.
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7 CONCLUSÃO

O meio ambiente digital trouxe novos desafios para o Direito Penal. Ele trouxe
consigo especificidades que necessitam de que valores tradicionais nas relações populacionais
sejam avaliados de uma nova maneira, levando-se em consideração características como o
local do crime, o contato físico, dentre outros.
As características trazidas pela sociedade informática demonstram a necessidade de
adequação do Direito Penal na interpretação de valores e proteção ao bem jurídico tutelado. O
meio ambiente digital por si só se tornou um ambiente de risco porque tem como premissa o
anonimato dos usuários conectados em rede, o que acarreta crescimento de delitos
informáticos, uma vez que estes geram sensação de impunidade.
Observa-se que a rede mundial de computadores se popularizou frente à sociedade.
Pode-se considerar o meio ambiente digital como um novo mecanismo de desenvolvimento e
comunicação. A subjetividade das novas tecnologias, o perfil dos novos usuários e o novo
bem jurídico criado carecem de proteção legislativa, exigindo uma nova leitura e
contextualização da nova realidade fática dos crimes informáticos e suas modalidades de
aplicação. Métodos populares de prevenção e combate a crimes têm se mostrado insuficientes,
haja vista que novas modalidades requerem proteção e acompanhamento especializado para o
combate da criminalidade em massa.
O bem jurídico advindo do meio ambiente digital é caracterizado na segurança
informática, uma vez que o tráfego de informações é registrado por bits, tornando-se universal
e sem fronteiras. Observa-se que a tecnologia trouxe novas concepções ligadas ao bem
jurídico tutelado, demonstrando novos valores, tais como o sigilo de dados em trocas de
mensagens, disponibilidade e visibilidade no trafego de dados.
Os novos costumes éticos e morais podem ser individuais ou coletivos, a depender do
caso concreto. No que tange a um usuário em particular, a segurança da rede mundial de
computadores está diante de um bem jurídico particular e, consequentemente, disponível. Tal
bem somente será almejado pelo poder estatal se for de interesse do usuário em rede. Ainda
em âmbito jurídico, o bem tutelado, quando inerente à coletividade, estrutura da rede ou
violação de bens protegidos pelo Estado, tornam-se indisponíveis.
A legislação internacional, apesar de mais avançada, não é coesa na tipificação dos
crimes informáticos, bem como na sua prevenção e combate. Este, de forma isolada, é
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ineficiente, uma vez que a velocidade de tráfego e transporte de informações geram
dificuldades para procura de indícios de autoria e materialidade do crime informático.
Outro fato de grande relevância no combate dos crimes informáticos é a baixa
quantidade de denúncias a autoridades competentes por parte das vítimas. Algumas por medo,
vergonha ou ainda por não terem noção que se tornaram vítimas no meio ambiente digital.
A rede mundial de computadores mostrou-se um facilitador, criando um cenário de
usuários que se tornam potenciais vítimas, tendo em vista que, inseridas no meio digital, são
condutores dos próprios caminhos. Destaca-se, neste contexto, a importância de conhecer e
compreender o meio ambiente digital, a fim de se evitar condutas que coloquem os usuários
em risco diante das novas modalidades de crimes informáticos.
Portanto, pode-se concluir que a omissão estatal em regular o meio ambiente digital,
com as peculiaridades que lhe são inerentes, contribui para o aumento da criminalidade. Urge,
pois, iniciar um processo de internalização no sistema jurídico pátrio que busque a
compatibilidade entre a liberdade de expressão e um meio ambiente digital equilibrado, e que
respeite a dignidade humana.
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