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Resumo  

O presente estudo visa analisar a viabilidade e eficácia da nova Lei n. 12.737, 

criada em 30 de novembro de 2012, que tipifica os crimes cometidos no 

ambiente virtual e conhecidos por diversos nomes como: crimes virtuais, crimes 

cibernéticos, crimes informáticos entre outros. Tem ainda por objetivo analisar 

os crimes mais comuns que englobam os crimes virtuais. Ainda, destacar os 

procedimentos nas delegacias especializadas e a importancia da criaçao 

destas para a investigação criminal, ainda se houve uma facilitação ou 

aumento de procura das vítimas dos crimes virtuais tendo em vista a tipificação 

dos mesmos. 

 

 

Introdução 

 

Este trabalho trata de um levantamento de dados sobre os principais pontos 

referente a nova lei n. 12.737, de 30 de novembro de 2012. Aponta os crimes 

mais comuns ocorridos no ambiente virtual e a eficácia da aplicação da lei, 

tendo em vista uma sociedade com novos hábitos e a grande necessidade de 

que o ordenamento juridico acompanhe essa mudança. 

Segundo um levantamento realizado pela Symantec, empresa de nível 

mundial que tem suas atividades concentradas em seguranças da internet e 

em redes, no Brasil, o crime virtual vitimou 22 milhões de pessoas nos últimos 

12 meses. Houve uma crescente evolução na área tecnológica que 

desencadeou o uso da internet tanto nos dispositivos móveis como em 

computadores domésticos, tornando hoje em dia uma necessidade, resultando 

assim, numa sociedade de hábitos novos e necessidades novas de forma que 

surgem acontecimentos decorrentes desses avanços em que se ferem o direito 

e a dignidade da pessoa humana, que o estado tem por objeto proteger e 

preservar.   

E cada vez mais os cibercriminosos estão se especializando, inovando 

formas para usar essa ferramenta em prol de crimes como fraudes, roubos e 

até invasões virtuais. Com essa lacuna houve uma necessidade de se tipificar 

essas condutas lesivas alterando assim o Código Penal. Portanto, há uma 



 3 

inquestionável necessidade em levantar pesquisas e estudos sobre os efeitos 

dessa recente alteração em nossa Lei Penal.  

Considerando que, mesmo com a Lei n. 12.737/2012 – a qual tipifica 

algumas condutas, observa-se uma carência muito grande em relação aos 

estudos de especialistas e pronunciamentos dos Tribunais sobre o tema, por se 

tratar de um episódio recente.  

Com a criação da nova Lei ainda resta dúvidas no que se refere a como 

ficou a alteração dos procedimentos nas delegacias, se aumentaram o número 

de processos judiciais sobre o assunto, se houve ou não uma facilitação para 

as vítimas dos crimes virtuais quanto à procura do ius puniende estatal, quanto 

a segurança da rede se realmente não há limites e se estamos realmente sem 

segurança. 

 

Objetivos  

 

O projeto tem como objetivo debater e alcançar mais informações sobre a 

tipificação criminal de delitos informáticos dispostos pela Lei n. 12.737, de 30 

de novembro de 2012, relatando quais serão as alterações do código atual e o 

que abrange esses “Crimes Virtuais”. Expor com base em pesquisas quais os 

crimes mais cometidos como a pedofilia, apropriação Indebita de dados, os 

crimes contra a honra, racismo, pirataria etc. Este projeto visa também os 

principais apontamentos dos funcionamentos das delegacias especializadas e 

os procedimentos realizados nas investigações dos delitos tipificados como 

crimes virtuais. Ainda, apresentação do mesmo no Projeto Anhanguera vai à 

escola. 

 

Metodologia 

A metodologia utilizada é leitura de trabalhos já realizados na área, o 

estudo da própria lei 12.737, que se refere a crimes virtuais, e outras 

legislações vigentes, bem como, pesquisas bibliográficas a livros artigos 

revistas jurídicas sobre o tema. E, em um segundo momento na área prática do 

projeto será realizada visitas à delegacia e entrevistas com agentes do 

funcionalismo público que trabalham diretamente ligado ao assunto em 

comento. Com o objetivo de compreender se foi favorável o surgimento da lei a 

sociedade em geral e pesquisas ao numero de processos judiciais sobre 
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crimes virtuais. Em contato com jovens, maioria dos usuários da rede de 

entretenimento, com a exposição do trabalho no Projeto Anhanguer vai à 

escola, tem o objetivo de discutir a nova Lei suas mudanças e a aceitação 

dessa alteração no Código Penal Brsileiro. 

 

 

Desenvolvimento 

 

A internet surgiu na década de 1960, a partir de pesquisas militares no 

auge da guerra fria. Sua evolução se deu em uma velocidade grandiosa até os 

dias de hoje. 

Segundo o site de notícias techtudo.com.br, 94,2 milhoes de brasileiros 

usam a internet e devido ao grande tempo que passamos diante de um 

computador expondo informações pessoais, substituindo o caixa eletrônico 

pelo computador ou celulares, e-mails pessoais e institucionais que contém 

inúmeras informações sigilosas, é fato que há uma necessidade de se ter 

noção sobre possíveis crimes virtuais e maneiras para se proteger. 

Portanto, com tamanha evolução da Grande Rede tambem houve um 

crescimento de crimes relacionados ao uso da internet, pois o Código Penal é 

de 1940 e o nosso ordenamento juridico não acompanhou essa evolução, 

então, houve uma necessidade de adaptação do sistema juridico para 

acompanhar tais ações relacinados a esses atos que são denominados crimes 

virtuais, também conhecido como crimes cibernéticos, digitais, informáticos 

entre outros. 

Tendo em vista, essa lacuna foi sancionada em 30 de novembro de 2012 

uma nova lei que tipifica essas novas condutas lesivas e entrou em vigor 120 

dias após sua publicação a Lei n. 12.737. 

 

A Lei n. 12.737 

 

De acordo com a Lei 12.737, de 30 de novembro de 2012, os crimes 

virtuais compreendem na “invasão de dispositivo informático” - Invadir 

dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, 

mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com fim de obter, 
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adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita 

do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.  

Prevê pena de detenção de (três) 3 meses a (um) 1 ano e multa. 

§ 1o  Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou 

difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a 

prática da conduta definida no caput.   

Ao configurar a ação de invadir dispositivo informático a lei visa proteger 

o bem jurdico que são os dados ali armazenados, ou seja a liberdade individual 

e a intimidade da vítima contra a intenção do agente em obter vantagem ilícita 

por esse meio. 

Conforme publicação em 01/2013 no site jus Brasil: “A liberdade 

individual é o direito de manifestação de vontade, segundo as normas jurídicas. 

No Código Penal, como objeto jurídico, é espécie do bem jurídico pessoal, e, 

por sua vez, compreende as seguintes subespécies: liberdade pessoal, 

inviolabilidade do domicílio, inviolabilidade de correspondência e inviolabilidade 

dos segredos.” 

Nota-se portanto que o bem jurídico tutelado é a liberdade individual da 

pessoa e a violação a intimidade, esta prevista na Constituição Federal em seu 

art. 5, inciso X. 

A ação penal dos crimes do art. 154-A está prevista no art. 154-B que 

diz: “somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido 

contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios ou contra empresas 

concessionárias de serviços públicos.”   

Ainda de acordo com a lei há previsão de aumento da pena nos seguintes 

casos: “§ 2o  Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta 

prejuízo econômico.   

§ 3o  Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações 

eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, 

assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido:   

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

não constitui crime mais grave.   

§ 4o  Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se 

houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, 

dos dados ou informações obtidos.   
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§ 5o  Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado 

contra:   

I – Presidente da República, governadores e prefeitos;   

II – Presidente do Supremo Tribunal Federal;   

III – Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 

Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de 

Câmara Municipal; ou   

IV – dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal.”   

Há que se ressaltar que incorre o crime de “invadir dispositivo informatico” 

se da ao invadir mediante violação a dispositivo de segurança, o dispositivo 

informático - computador, android, notebook, tablet entre outros, alheio, conectado 

ou não a rede. 

 

A lei n. 12.737/2012 promoveu as seguintes alterações no Código Penal: 

 Acrescentou os arts. 154-A e 154-B, inserindo um novo tipo penal de-

nominado de “Invasão de dispositivo informático” 

 Inseriu o § 1º ao art. 266 prevendo como crime a conduta de interromper 

serviço telemático ou de informação de utilidade pública 

 Inseriu o parágrafo único ao art. 298 estabelecendo que configura tam-

bém o crime de falsidade dedocumento particular (art. 298) a conduta de 

falsificar ou alterar cartão de crédito ou de débito. 

 

Crimes Virtuais mais comuns  

 

 Phishing, Spam e Malwares 

Phishing - São conversas ou mensagens falsas com links fraudulentos, o 

principal objetivo é obter “Pescar” informações para serem usadas de forma 

que lesam a vítima. 

Segundo um infográfico da Bitdefender - Empresa do ramo da tecnologia da 

informação que desenvolve tecnologias para segurança da informação. O 

Brasil esta entre os cinco paises com maior frequência de ataques de phishing. 

Spam - São mensagens eletrônicas com links maliciosos enviadas sem o 

consentimentos do usuário, e que geralmente são repassadas para um grande 

número de pessoas. 
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Malwares - Software maliciosos instalados sem o consentimento do usuário. 

Sendo eles os principais tipos: Vírus, Spyware e Cavalo de Tróia. 

A consequência desses crimes virtuais acima expostos é o furto de 

informações, pois, quando a máquina é atingida por alguma dessas formas de 

crimes cibernéticos o cibercriminoso consegue ter acesso a tudo que é 

armazenado e digitado como: senhas de cartões de bancos, endereços, fotos, 

videos, contas de e-mail e números de documentos pessoais. 

Podendo assim, espalhar os software maliciosos em todo o sistema e provocar 

lentidão, apagar todas as informações do sistema, abrir e fechar navegadores 

aleatórios sem comando do usuário e até mesmo pane total no sistema. 

A forma mais comum de apresentação desses golpes são: notícias sobre morte 

de celebridades; fotos polêmicas ou escandalosas e e-mails encaminhados em 

massa para propagar para um número grande de pessoas. 

 

 

 Pedofilia e Pornografia Infantil 

Consiste em pruduzir, publicar, armazenar pornografia infantil pela rede 

mundial de computadores. Consiste ainda o uso da rede da internet para aliciar 

crianças ou adolescentes para prática de atividades sexuais ou exporem de 

forma pornofráfica. (Conforme art. 241-E do Estatuto da Criança e do 

Adolescente). 

 Crimes contra a honra 

São crimes que compreendem a injúria, calúnia e difamação, praticados na 

âmbito da internet mais comum nas denominadas redes sociais. 

Calúnia - Atribuir falsamente a determinada pessoa a responsabilidade de 

cometer um fato criminoso. 

Injúria - Atribui a alguém qualidade negativa que ofende a sua moral, sua 

dignidade. 

Difamação - Consiste em atribuir a alguém fato tido como reprovável, 

inaceitável que seja ofensivo a sua reputação. 

 Ameaça 

Art. 147 do Código Penal - Constitui em ameaçar alguém por palavra, escrito 

ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. 

Mesmo sendo na internet o crime de ameaça depende de queixa na vítima, ou 

seja é necessário que a vítima vá a uma delegacia especializada (crimes 
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virtuais) e registre a queixa ou na ausência de uma delegacia especializada 

pode a vítima se dirigir a qualquer delegacia mais próxima de sua residência. 

 

 

Delegacias Especializadas 

*Tópico precisa de pesquisa que ainda será realizada com Dr. Balsanini 

responsável pela delegacia aqui no estado. E existencia de outras delegacias 

em outros estados. 

Com o surgimento da Lei específica, houve a necessidade de criação de 

delegacias especializadas para esses tipos penais. No Brasil a maioria das 

capitais já existem tais delegacias, sendo que quando não há, a orientação é 

procurar a delegacia mais próxima. 

Segundo matéria divulgada no site de notícias da EBC - Empresa brasil 

de Comunicação, em 12/08/2013: Houve um aumento no número de vítimas de 

crimes virtuais no último ano.  

Portanto, devido a novos hábitos tanto das pessoas em gerais, que 

utilizam mais a internet. como dos próprios criminosos que cada dia mais se 

aperfeiçoam em seus crimes, tornando o ambinte virtual cada vez mais 

vulnerável. 

 

Viabilidade da Lei  em relação às vítimas  

 

*Pesquisa que será realizada a partir de dados coletados nas varas em 

que apresentam mais processos relacionados ao tema. 

 

 

 

Resultados Esperados 

Com esse projeto de iniciação cientifica busca-se um resultado no âmbito de 

avaliar a eficiência e efetividade da lei 12.737 o que mudou com as alterações, 

bem como, se houve ou não crescente aumento na área judicial com processos 

relacionados a esses crimes e demanda nas delegacias especializadas. E se 

houve mudanças de hábitos dos usuários do ambiente virtual, referente à 

segurança e exposição de informações desnecessárias na internet. Ainda 
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apresentação do mesmo no Projeto “Anhanguera vai à escola” para exposição 

e debate do assunto com alunos do Ensino Médio das escolas Públicas das 

redes Estaduais e Municipais. 

 

Considerações Finais 

De acordo com a importância do tema nos dias atuais e conforme o aumento 

de casos registrados de tipos de crimes virtuais ocorridos, há uma viabilidade 

em dar continuidade sobre o tema, tendo em vista que é um tema novo e que é 

preciso ainda obter materiais para pesquisas e fontes de consultas para um 

amadurecimento do assunto. E, ainda consientizar o maior número possivel de 

usuários da internet para um uso responsável e seguro, com mudanças de 

atitudes que podem favorecer a segurança no ambiente virtual dificultando as 

ações de cibercriminosos. 
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