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1 – Resumo 

O presente artigo tem como intuito o estudo aprofundado do tema em 

questão, criando assim uma reflexão para um dos crimes atualmente muito 

difundido na sociedade, os crimes virtuais. Observando pelo prisma de que 

milhares de pessoas necessitam diariamente do sistema informatizado para 

atividades cotidianas, tais como: interação interpessoal; armazenamento de 

dados; divertimento; educação; sistemas bancários (famosa internet banking). 

2- Introdução 

Com o avanço da tecnologia, surgiu então a indispensabilidade de 

regulamentar e normatizar as diversas condutas, uma vez que, o Direito deve-

se adequar e estar em constante transformação de acordo com as 

necessidades da sociedade, ao longo do desenvolvimento tecnológico e da 

globalização da rede virtual, onde os meios utilizados podem ser quaisquer 

dispositivos com acesso à internet. 

Como sabido, existem indivíduos que se aproveitam de meios facilitados 

para cometer delitos, a internet mesmo com seus benefícios e agilidades, 

trouxe consigo os seus criminosos.  

Estes, em nada se diferem dos crimes praticados fora no mundo virtual 

em sua metodologia, porém, a execução se dá na rede tecnológica das mais 

variadas formas, como: invasão a redes bancárias, uso de imagem sem 

autorização, fraudes, disseminação de ódio, dentre outros. 

 Diante disto, os chamados crimes virtuais ou cibernéticos se tornaram 

tema de estudo do poder legislativo, bem como de doutrinadores, pois a 

internet causa em seu usuário uma ilusão de anonimato sendo assim um 

facilitador, o qual passará a debater, ao menos inicialmente. 

3 – Objetivos 

 Esta iniciação tem como objetivo analisar os crimes virtuais, levando-se 

em consideração os impactos sociais. Destacaremos o constante 

desenvolvimento da ciência jurídica, a fim de acompanhar os avanços sociais e 

tecnológicos, que apresentaremos os efeitos causados pela legislação.  

4 – Metodologia 

 A metodologia empregada para a elaboração do presente artigo foi a 

empírica, bibliográfica e orientações conforme a pesquisa submetida.  

 



 
 

5 - Desenvolvimento 

Como bem se posicionou Miguel Reale1, grande jurista e filosofo 

brasileiro, em sua teoria tridimensional do Direito, existem valores a serem 

analisados antes da criação das normas jurídicas. 

 Para ele, qualquer fenômeno jurídico (de ordem social, econômica, 

técnica, e etc.) se torna um fato que por vezes é implícito, desta forma se aplica 

um valor atribuído pela sociedade de acordo com critérios subjetivos de cada 

indivíduo, e por fim, a norma, que é empregada de acordo com o relativismo 

entre o valor e o fato. O Direito é uma realidade fático-axiológico-normativa, 

que se revela como produto histórico-cultural, dirigido à realização do bem 

comum.¹ Desta forma, vemos que o Direito está em constante transformação, 

onde por vezes, se adequa ao que a sociedade necessita.  

Para Sergio Cavalieri Filho o Direito é um conjunto de normas 

universais, obrigatórias e mutáveis, com o objetivo de prevenir e compor 

conflitos.2 

Por crime entende-se fato praticado por um individuo que é contrário a 

norma imposta, subdividindo-se em formal, material e analítico. Para que haja 

crime, deve-se necessariamente que haja lei que enquadre tal fato típico, 

vejamos o Art. 1º do Código Penal. “Não há crime sem lei anterior que o defina. 

Não há pena sem prévia cominação legal”. 

 Diante do mencionado artigo se fez necessário a normatização de 

crimes praticados no ambiente virtual.  

 Ao analisarmos tal tema devemos também mencionar o Marco Civil (Lei 

12.965/2014) que regula e normatiza o uso da internet, abrangendo em seu 

texto os direitos e deveres do usuário, os chamados “pacotes de 

dados/internet” onde não poderão ter sua velocidade diminuída, a importância 

da retirada de conteúdos virtuais que sejam ilícitos, assegurando a privacidade 

dos usuários.3  

                                                           
1 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5ª ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2003, p. 79. 
2 FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Sociologia Jurídica. 12ª Edição – Rio de Janeiro, 2010, p. 80, 81. 
3 BACHIEGA, Marcus Vinicius, BRAGA, Rogério Piccino. Estudos da teoria da constituição. 1ª Edição - Bandeirantes/PR, 2014. 



 O acompanhamento das leis, conforme o desenvolvimento sociológico, 

com ênfase à lei 12.737/12, (Lei Carolina Dieckmann), torna fato típico a 

invasão de aparelhos eletrônicos a fim de obter dados particulares do usuário.4 

Deu-se o nome da referida lei, pois, em maio de dois mil e doze, a atriz 

brasileira sofreu ameaças de extorsão para que não fossem colocadas na rede 

virtual as fotos de sua intimidade de forma ilícita. O caso teve repercussão 

nacional, a atriz vitimada conseguiu perante apoio da mídia a criação da lei. 5 

6 – Resultados preliminares 

 Com o desenvolvimento do presente, vemos que os crimes cibernéticos 

ao longo dos avanços tecnológicos se tornaram tema das mais diversas 

discussões, até serem normatizados. Sendo este um assunto demasiadamente 

abrangente, é necessário um estudo aprofundado e detalhado do mesmo.  
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