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CRIMES NA INTERNET: ESTELIONATO E A FRAUDE ELETRÔNICA

RESUMO: Com toda a evolução da tecnologia, vive-se em tempos onde o acesso à
informação e a dados no ambiente virtual se tornou comum, pois a internet mudou a forma de
como comunica-se e vive-se em sociedade, assim como também mudou as formas de se
cometer delitos. Diante dessa mudança, os crimes cometidos na internet vêm cada dia mais se
tornando comuns no cotidiano das pessoas que a utilizam, gerando insegurança e medo e, por
se tratar de um ambiente em constante evolução, é necessária uma atenção maior nas normas
para combatê- los. Por esse motivo, o presente trabalho teve como objetivo estudar os crimes
virtuais. Para isso, inicialmente, construiu-se -se um breve histórico do surgimento da internet
e da sua chegada ao Brasil. Adiante, tratou-se do que vem a ser os crimes virtuais, assim como
um histórico desses delitos e das legislações vigentes para o combate do mesmo, dando ênfase
na Lei 14.155/21 que introduziu do Código Penal a qualificadora de estelionato conhecida a
Fraude Eletrônica, que traz uma punição mais rigorosa para aqueles que cometerem tais
delitos. Com os pontos estudados no presente trabalho, foi possível concluir que a legislação
brasileira ainda, não está preparada para combater os crimes na internet e, se faz necessário a
implementação de novas leis para suprir essa lacuna apresentada. Para realização deste estudo,
utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica com a utilização de material específico
em publicações de artigos científicos, monografias, dissertações, enunciados legais e livros,
sendo estes últimos a principal fonte referencial.

Palavras-Chave: Crimes Virtuais; Legislação; Internet; Fraude Eletrônica; Ambiente Virtual.



INTERNET CRIMES: SWINDLING AND ELECTRONIC FRAUD

ABSTRACT: With all the evolution of technology, we live in times where access to
information and data in the virtual environment has become common, because the internet has
changed the way we communicate and live in society, as well as changed the ways of
committing crimes. Given this change, crimes committed on the internet are becoming more
and more common in the daily lives of people who use it, generating insecurity and fear and,
because it is an environment in constant evolution, it is necessary to pay more attention to the
rules to combat them. For this reason, the present work aimed to study virtual crimes. For this,
initially, a brief history of the emergence of the internet and its arrival in Brazil was built.
Next, we dealt with what virtual crimes are, as well as a history of these crimes and the
current laws to combat them, emphasizing Law 14.155/21, which introduced in the Penal
Code the qualification of swindling known as Electronic Fraud, which brings a stricter
punishment for those who commit such crimes. With the points studied in this paper, it was
possible to conclude that the Brazilian legislation is not yet prepared to fight crimes on the
Internet, and that it is necessary to implement new laws to fill this gap. To carry out this study,
the methodology used was bibliographic research with the use of specific material in
publications of scientific articles, monographs, dissertations, legal statements and books, the
latter being the main reference source.

Keywords: Virtual Crimes; Legislation; Internet; Electronic Fraud; Virtual Environ



1 INTRODUÇÃO

Vive-se uma época onde a internet faz parte do cotidiano da grande maioria das

pessoas de todo o planeta, essa grande evolução tecnológica inovou a forma em que o mundo,

é observado, e também a maneira que se vive atualmente. Este envolvimento criou um

aspecto de dependência, o que a torna imprescindível para o contexto social hodierno.

Com a facilidade de acesso, não resta dúvidas que a internet é envolvente, sendo

praticamente infinita; a quantidade de coisas que podem ser feitas a partir dela, além de

conectar pessoas do mundo todo, não esquecendo sua ampla possibilidade de ser utilizada

para estudos, trabalhos, lazer e diversas outras coisas.

Infelizmente, toda a facilidade de acesso oferecida por essa evolução tecnológica vem

acompanhada de riscos sérios ao ambiente virtual. Da mesma forma que existem os crimes no

mundo real, a internet também possui uma vasta quantidade de delitos cometidos por lá.

Conhecidos como crimes virtuais ou cibercrimes, os delitos no ambiente virtual se espalham

cada vez mais, deixando todos preocupados e com medo de serem a próxima vítima.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o resultado de uma pesquisa que

buscou explanar sobre do que se trata os crimes virtuais, desde seu primeiro registro, até as

normas para combatê-los. Para isso, se faz necessário entender melhor do que se trata a

internet e qual foi a trajetória percorrida para que ela evoluísse até chegar na forma de hoje.

Adiante, será abordado a criação da Lei 14.155/2021 que modificou o Código Penal,

introduzindo formas de combater os crimes virtuais, dando ênfase na qualificadora do

estelionato, a fraude eletrônica que se encontra no art. 171, §§ 2º -A e 2º -B, tornando mais

rigorosas a punições para quem vier a cometer tais delitos.

No final, discorrer-se-á sobre a importância da criação de normas para o combate dos

delitos cometidos na internet, por se tratar de um assunto muito relevante e de constante

mudança.

2 A INTERNET

A Internet é uma rede de computadores que interconecta centenas de milhões de

dispositivos de computação ao redor do mundo. Para muitos, esse simples conceito já basta,

mas há mais maneiras de responder sobre o que é a internet. Pode-se dizer sobre seus aspectos

principais, ou seja, todos os componentes básicos que a formam. Em um segundo momento, é



possível descrevê-la como uma infraestrutura de redes que fornece serviços para aplicações

distintas (KUROSE E ROSS, 2013, p. 2).

Segundo o entendimento de Gabriel Cesar Inellas (2004, p. 3):

A Internet é uma Rede de computadores, integrada por outras Redes menores,
comunicando entre si, os computadores se comunicam através de um endereço
lógico, chamado de endereço IP, onde uma gama de informações são trocadas,
surgindo aí o problema, existe uma quantidade enorme de informações pessoais
disponíveis na rede, ficando a disposição de milhares de pessoas que possuem
acesso à internet, e quando não disponíveis pelo próprio usuário, são procuradas por
outros usuários que buscam na rede o cometimento de crimes, os denominados
Crimes Virtuais.

Por esse fato, o surgimento da internet é algo que não se deve passar em branco, tendo

em vista o tamanho da sua importância e também a necessidade dela nos dias de hoje.

Mas como toda criação tem seu lado negativo, começaram a aparecer os crimes

virtuais na medida em que a internet se desenvolvia, gerando insegurança em todos aqueles

que dela dependiam.

2.1 A história da internet

Por volta de 1958, foi criada nos EUA a ARPA, uma empresa que revolucionaria o

mundo, pois ela foi a responsável pela pesquisa e o desenvolvimento das novas tecnologias,

especialmente a criação da rede de computadores. Em 1972, estabeleceu-se como um

organismo separado, na dependência direta do Secretário da Defesa americano, e a sua

designação foi alterada para DARPA, até 1993, quando, a 23 de fevereiro, o então presidente

Bill Clinton determinou que voltasse à sua designação original de ARPA. Finalmente, em 10

de fevereiro de 1996, reassumiu em definitivo a designação DARPA, que mantém até hoje.

Por esse motivo, é considerada fundamental para a história da internet. (INFOPÉDIA, 2004).

A internet já havia evoluído consideravelmente para a época em questão, mas ainda

não tinha atingido o auge, por volta de 1966, Robert Kahn entrou na DARPA, juntamente com

Howard Frank, criaram o plano ARPANET. Seu primeiro protótipo foi feito em 1967,

entretanto, mas só foi quando um computador da Universidade da Califórnia (UCLA) se

conectou com outro do Stanford Research Institute (SRI) que ganhou visibilidade, fato esse

que ocorreu no ano de 1969 (ROCK CONTENT, 2020).

Segundo Kurose e Ross (2013, p. 45):



Roberts publicou um plano geral para a ARPAnet [Roberts, 1967], a primeira rede
de computadores por comutação de pacotes e uma ancestral direta da Internet
pública de hoje. Em 1969, no Dia do Trabalho nos Estados Unidos, foi instalado o
primeiro computador de pacotes na UCLA (Universidade da Califórnia em Los
Angeles) sob a supervisão de Kleinrock. Pouco tempo depois, foram instalados três
computadores de pacotes adicionais no Stanford Research Institute (SRI), na
Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e na Universidade de Utah. O
incipiente precursor da Internet tinha quatro nós no final de 1969. Kleinrock recorda
que a primeiríssima utilização da rede foi fazer um login remoto entre a UCLA e o
SRI, derrubando o sistema [Kleinrock, 2004].

Ainda, de acordo com Kurose e Ross (2013), no ano de 1972, a ARPANET tinha cerca

de 15 nós e foi apresentada publicamente pela primeira vez por Robert Kahn. O primeiro

protocolo fim a fim entre sistemas finais da ARPANET, conhecido como protocolo de

controle de rede (network-control protocol — NCP), estava concluído. Por conta desse

protocolo, a escrita de aplicações tornou-se possível. Em 1972, Ray Tomlinson, da BBN,

escreveu o primeiro programa de e-mail.

Em 1974, foi desenvolvida por Robert Kahn e Vinton Cerf uma nova versão de

protocolo, respondendo a um ambiente de rede de arquitetura aberta. TCP/IP foi o nome

recebido por esse novo protocolo (ROCK CONTENT, 2020).

O intuito do protocolo TCP/IP ia além de apenas ser um controlador, ele visava

facilitar a comunicação entre as redes sem a necessidade de alterações na sua interface, por

isso ganhou destaque. Ela também garantia uma maior estabilidade sem que houvesse perda

nos pacotes de informação e verificava a chegada e a ordem que haviam sido enviados.

Após um tempo, mais precisamente em 1983, a ARPANET adere ao novo protocolo,

mudando do antigo NCP para o TCP/IP. Dois anos depois, a internet já estava consolidada no

mundo e era a principal rede de comunicação com alcance global (ROCK CONTENT, 2021).

De acordo com o Netion Telecom (2020), até hoje é utilizado o www, mas a história

dele começa em 1989, quando Tim Berners-Lee o desenvolveu com o intuito de facilitar o

trabalho colaborativo no CERN. Pode-se dizer que o www funciona como um sistema de

distribuição de documentos de hipertexto (HTTP) interconectados e acessíveis por meio de

um navegador da web conectado na rede de internet.

2.1 A história da internet no Brasil

A chegada da internet no Brasil ocorreu em setembro de 1988, se desenvolveu no

meio acadêmico e científico, e no começo, apenas professores e funcionários de universidades

e instituições de pesquisa tinham acesso a ela. De acordo com Guizzo (2002), ela tem início

no Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), quando conseguiram acesso à



BITNET, onde foi possível estabelecer uma conexão de 9.600 bits com a Universidade de

Maryland.

No ano de 1995 a internet passou a ter acesso público, deixando de ser um privilégio

das universidades. Após se tornar pública, o número de provedores que oferecem o serviço e

número de usuários que usam a internet, vem aumentando vertiginosamente a cada ano. De

acordo com Takahashi (2000, p. 133):

Uma primeira versão de serviços Internet com pontos em 21 estados no País foi
implantada pela Rede Nacional de Pesquisa (RNP) de 1991 a 1993, a velocidades
baixas. Entre 1995 e 1996, esses serviços foram atualizados para velocidades mais
altas. Paralelamente, a partir de junho de 1995, uma decisão do Governo Federal
definiu as regras gerais para a disponibilização de serviços Internet para quaisquer
interessados no Brasil.

A comercialização da internet tem início no final de 1994 quando a Embratel elaborou

um projeto piloto, por conta desse projeto, foi permitido o acesso à internet por linhas

discadas e, em 1995 através de RENPAC ou linhas E1. No mesmo tempo em que isso

acontecia, foi iniciada pela RNP (Rede Nacional de Pesquisas) um processo de implantação

da internet no comércio brasileiro. De acordo com o site Brasil Escola (2021):

[...] a partir de abril/1995 foi iniciada pela RNP um processo para implantação
comercial da Internet no Brasil, com uma série de etapas, entre as quais a ampliação
do backbone RNP no que se refere a velocidade e número de POP's, a fim de
suportar o tráfego comercial de futuras redes conectadas a esses POP's; esse
backbone a partir de então passou a se chamar Internet/BR.

Atualmente, conforme consta no site gov.br, de acordo com a Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios (PNAD) feita no ano de 2019, cerca de 82,7% dos domicílios

nacionais acessam internet, número esse que representa um aumento de 3,6% em relação ao

ano de 2018.

Mesmo com o aumento de pessoas que passaram a utilizar a internet, o IBGE mostrou

que cerca de 12,6 milhões ainda não possuem acesso a esta tecnologia. Os principais motivos

para a não utilização são a falta de interesse, o alto custo nos valores do serviço e o fato de

nenhum morador da casa saber usar a internet (ASCOM, 2021).

3 OS CRIMES VIRTUAIS

Com o avanço da tecnologia cada vez mais rápido, foi questão de tempo para que

começassem a aparecer os delitos cometidos no ambiente virtual, desestabilizando a



segurança da rede.

Por se tratar de algo novo e diferente, a sensação de liberdade fez com que as pessoas

perdessem um pouco da noção do que era real, facilitando a utilização do ambiente virtual

como meio de praticar delitos.

Bittencourt (2016) alega que existem dois lados na tecnologia, segundo seu ponto de

vista, do mesmo jeito que a tecnologia dá aos seus usuários uma liberdade mais ampla e

igualdade individual maximizada, ela também consegue retirar dos indivíduos a habilidade de

distinguir as pessoas com as quais se relacionam de maneira virtual, além de inibir a

capacidade de diferenciar a sensação de segurança da ideia com a de segurança real.

A globalização, a facilitação de comunicação e diversas outras possibilidades que a

internet possibilita é de fato algo espantoso, entretanto, a sensação de liberdade e de

impunidade faz com que ela se torne um ambiente vulnerável, onde quem tem um maior

conhecimento pode usar de forma indevida para prejudicar terceiros.

Segundo o entendimento de Pinheiro (JUS.COM.BR, 2000):

Com a popularização da Internet em todo o mundo, milhares de pessoas começaram
a utilizar deste meio. Contemporaneamente se percebe que nem todos a utilizam de
maneira sensata e, acreditando que a internet é um espaço livre, acabam por ceder
em suas condutas e criando novas modalidades de delito: os crimes virtuais.

Por conta dessa globalização, começaram a surgir os crimes virtuais, e como a internet

se mostrava como um ambiente novo, não foi difícil que se propagasse, gerando de certa

forma, uma insegurança aos usuários da rede.

Deste modo, os crimes virtuais, conhecidos também como crimes cibernéticos, no

entendimento dos autores Jesus e Milagre (2016, p. 9), refere-se a “fatos típicos e

antijurídicos cometidos por meio da, ou contra a tecnologia da informação, ou seja, um ato

típico e antijurídico, cometido através da informática em geral”.

Nessa mesma linha de raciocínio, segundo Rossini (2004, p. 110), o conceito de

“delito informático” poderia ser descrito como aquela conduta típica e ilícita, constitutiva de

crime ou contravenção, dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, praticada por uma pessoa

física ou jurídica, com o uso da informática, em ambiente de rede ou até mesmo fora dele, e

que ofenda, de forma direta ou indiretamente, a segurança da informática, que tem por

elementos a integridade, a disponibilidade a confidencialidade.

Como já ressaltado, a internet foi uma grande inovação ao alcance do mundo todo,

mas mesmo com todas as vantagens, ela também trouxe seu lado obscuro, causando medo e

insegurança.



O que dificulta a investigação dos crimes virtuais e a torna mais complexa se dá pelo

fato de que os crimes virtuais conseguem ir além das fronteiras nacionais, sendo bem comum

que os indivíduos, que os praticam, utilizem recursos de outros países para que possam atacar

uma ou mais nações.

A prática criminal é algo tão antigo que acompanha a humanidade desde o início de

sua existência, atualmente essa criminalidade passou de nível e está em escala global, com

diversas organizações criminosas com atividades espalhadas em todo o mundo. Esse

fenômeno afeta toda a economia em nível nacional e internacional, além de repercutir também

sobre a política, na segurança e na sociedade de forma geral (CASTELLS, 2000, p. 202). Por

incrível que pareça, atualmente existem grupos especializados em computação e que utilizam

dessa inteligência para atuar de forma criminosa.

Com todo esse desenvolvimento tecnológico, vivido atualmente, cria-se um enorme

questionamento sobre quais as providências que o Brasil vem tomando para facilitar as

investigações dos crimes virtuais fora do país?

3.1 Crimes virtuais na época de pandemia

A humanidade passa por tempos difíceis, atualmente, existe o medo da contaminação

na vida na vida real e de certa forma, no ambiente virtual também não é muito diferente. No

ano de 2019, antes mesmo do início pandemia, o Brasil já estava em terceiro lugar no ranking

de países que mais sofrem com ataques cibernéticos, ficando atrás apenas de gigantes como a

China e os Estados Unidos, segundo relatório global feito pela Symantec (Folha de São Paulo,

2019).

Segundo a Gazeta de São Paulo (2020), devido à utilização elevada de celulares,

computadores e equipamentos eletrônicos, no ano de 2020, os números de casos envolvendo

os crimes virtuais cresceram consideravelmente. Por mais que esses delitos não sejam

novidade no nosso país, os maiores índices que já foram registrados se deu durante a

pandemia de COVID-19. De acordo com a empresa Fortinet Threat Intelligence Insider Latin

American, que analisa os incidentes de segurança cibernética, o Brasil sofreu com cerca de

3,4 bilhões de tentativas de ataques na internet entre os meses de janeiro e setembro de 2020.

Foi constatado pela Federação Brasileira de Bancos que houve um aumento de 80%

nas tentativas de phishing (obtenção de forma fraudulenta de informações confidenciais de

usuários da internet), cerca de 70% nos golpes de falso funcionário e de falsas centrais

eletrônicas e 60% em tentativas de fraudes contra idosos (BERALDO, 2020).



Outro grande aumento referente aos crimes virtuais foi em relação às mulheres, com

considerável aumento de delitos no contexto doméstico e familiar, também ocorreu no

ambiente virtual. Entre os anos de 2019 até 2020 foi registrado um aumento saindo de 7.112

para 12.698, valor esse que atinge o percentual de quase 80%. Os principais delitos cometidos

são as ameaças, os crimes contra a honra, o stalking (bisbilhotar, perseguir alguém) e a

pornografia de vingança (GASTAL, 2021). Os números apresentados representam apenas a

fração que chegou ao conhecimento das autoridades, diante disso, a perspectiva de delitos

cometidos em sua totalidade chega a ser ainda mais assustadora.

3.3 A evolução histórica dos crimes virtuais e a legislação

A internet teve sua origem na década de 60, tinha como principal objetivo servir como

um meio de comunicação mais seguro e para combater a guerra, além de proporcionar maior

segurança de dados para a segurança nacional. Entretanto, paralelamente surgem evidências

de casos de manipulação e sabotagem em sistemas de computadores, surgindo os crimes

virtuais.

De acordo com Albuquerque (2006, p. 35)

[...] os primeiros casos de crimes cibernéticos foram na década de sessenta. Eram
utilizados computadores como forma de cometimento do crime virtual, como o
estelionato. Na referida década foi que começaram a ser relatados pela imprensa os
primeiros casos de crimes cibernéticos. A partir da década de setenta, começaram os
primeiros estudos empíricos sobre a criminalidade cibernética.

Na década de 70, foi criado o TCP/IP (transfer internet protocol), protocolo que

permitia a comunicação de outros usuários, além dos centros de pesquisas dos EUA. Dessa

forma, surge também a figura do Hacker, relacionado a crimes tais como invasão de sistemas,

furto de software, entre outros. Ensina Inellas (2004, p. 15):

Os ataques cibernéticos, praticados pelos hackers, iniciaram-se nos Estados Unidos
da América e alcançaram outros países, inclusive o Brasil. O hacker é considerado o
intruso do mundo virtual. A invasão dos Sistemas alheios, pelo hacker, geralmente
deve-se a um mero desejo de demonstração de sua perícia em informática e à
curiosidade. Normalmente, não possui um fim ilícito específico. Todavia, sua
conduta, por si só, já é considerada ilícita. Seu conhecimento lhes permite avaliar as
falhas de Sistema e violá-lo. O termo hacker surgiu por volta de 1960, e era usado
para designar as pessoas que se interessavam em programação de computadores.
Após o surgimento e expansão da Internet, o sentido do termo mudou, passando a
significar os invasores dos computadores alheios. Os hackers sabem que todo
Sistema de Segurança possui alguma falha. Então, dedicam-se a procurar, até
encontrar, essa falha, denominada porta, para uma vez localizada, violar o Sistema
daquele usuário. Dessa forma, poderá comandar computadores alheios à distância,



invadir Sistemas de empresas e de Governos, alterar Sites e ter acesso aos mais
diversos tipos de informação.

Em 30 de novembro de 2012 foi criada a Lei 12.737, que tipificou como crime a

invasão de dispositivo informático. Essa lei ganhou força por conta de um episódio marcante

envolvendo a atriz Carolina Dieckmann, que teve fotos suas expostas na internet, fotos

íntimas; após uma subtração de arquivos pessoais em seu computador (FMP, 2021).

Com toda a modernização, cada dia que passa a sociedade está mais inserida no

ambiente virtual, um ponto que deve ser muito discutido é que o Direito, especialmente o

direito penal, não está conseguindo acompanhar esse crescimento da evolução cibernética.

Existem tentativas de modernização da legislação criminal, como por exemplo o art. 154-A do

Código Penal (BRASIL, 1940), que tipifica o comportamento do indivíduo com má intenção,

invade dispositivo eletrônico alheio para que possa obter, adulterar ou até mesmo destruir

dados ou informações com o intuito de deixar a vítima vulnerável e, assim, obter uma

vantagem ilícita.

Criou-se, outra lei, para apoiar o combate de crimes virtuais, aprovada pelo governo

brasileiro, em 2014 a Lei n°12.965, mais conhecida como Marco Civil da Internet.

Siqueira et al (2017, p. 126), discorre sobre o Marco Civil da Internet, onde

A lei do Marco Civil foi criada para suprir as lacunas no sistema jurídico em relação
aos crimes virtuais, num primeiro momento tratando dos fundamentos, conceitos
para sua interpretação e objetivos que o norteiam, além de enumerar os direitos dos
usuários, tratar de assunto polêmicos como por exemplo a solicitação de histórico de
registros, a atuação do poder público perante os crimes virtuais e por último garante
o exercício do direito do cidadão de usufruir da internet de modo individual e
coletivo estando devidamente protegido.

O Marco Civil serve para nortear a internet, colocando os usuários como os principais

beneficiados na rede, o foco principal da lei é a tutela dos direitos fundamentais, por esse

motivo é considerada a constituição da internet (RAMOS, 2021).

4 A LEI 14.155/2021

A Lei 14.155/21, que foi sancionada pelo presidente da república no dia 27 de maio

de 2021, mostra-se mais rigorosa a punição de crimes de violação de dispositivo informático,

furto e estelionato cometidos pela internet ou por qualquer dispositivo eletrônico.

As alterações buscam atualizar o Código Penal mediante as mudanças que estão

ocorrendo no mundo, principalmente os delitos cometidos no ambiente virtual,



responsabilizando de maneira mais gravosa quem vier a cometer delitos específicos, como por

exemplo o furto e o estelionato realizado por meio de aparelhos eletrônicos.

É evidente que, o tamanho da importância de normas para o combate dos crimes

virtuais, por se tratar de um tema em constante evolução, se faz necessário que o Código

Penal acompanhe de perto e rigorosamente cada vez mais esse assunto.

Essa inovação na legislação veio em um ótimo momento, tendo em vista o

crescimento elevado do número de fraudes virtuais no Brasil. Por conta da pandemia e do

distanciamento social, os meios digitais que, já eram muito utilizados no dia a dia, passaram a

ser utilizados também no ambiente de trabalho, contribuindo para o crescimento desses

números.

Com o grande aumento dos delitos no ambiente virtual, a segurança de todos está

correndo risco, apesar de não cessar todos os perigos que existem na internet, essa nova lei

traz para todos uma sensação de esperança para que, posteriormente, o legislador continue

criando normas para tipificar esses delitos e não deixar quem os comete impune.

4.1 A Fraude eletrônica como qualificadora do Estelionato

Os golpes na internet, também conhecidos como estelionato virtual, já estão bem

defasados, especialmente no momento de isolamento social, o percentual de aumento dos

crimes virtuais em geral foi alavancado e chegou a números assustadores.

Ocorre que, antes do sancionamento da Lei 14.155/21, não existia uma punição

específica para o estelionato virtual, muito menos existiam penas rigorosas para punir quem

os praticasse, sendo aplicadas punições mais brandas.

Dentre as mudanças no Código Penal devido a nova lei, destaca-se a do Estelionato

virtual ou cibernético, que introduziu no Art. 171, §§ 2º-A e 2º-B, a figura da “fraude

eletrônica”.

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de
réis.
[...]
Fraude eletrônica
§ 2º-A. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se a fraude é
cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro
induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio
eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.
§ 2º-B. A pena prevista no § 2º-A deste artigo, considerada a relevância do resultado
gravoso, aumenta de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado
mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. (BRASIL,
2021).



A pena contida no § 2º-A, foi implementada com o intuito de punir mais

rigorosamente aqueles que utilizam informações pessoais das vítimas ou induz terceiros ao

cometimento de erro por meio das redes sociais ou outros meios. Com a pena de reclusão

entre 4 (quatro) a 8 (oito) anos além de multa, faz com que o indivíduo que comete esses

delitos, pense bem antes de cometê-los novamente. Antes da lei não existia a figura

qualificada para o estelionato, por esse motivo é uma inovação que se fazia necessária.

Já o § 2º-B introduziu um aumento de pena de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) para

aqueles que utilizassem servidores fora do território nacional. Esse aumento tem bastante

relevância pois existe a possibilidade de se cometer um delito de um local muito distante, e

vem sendo um grande incentivo para os grupos de pessoas, mesmo sendo de outros países, se

unam para o cometimento de delitos através de dispositivos eletrônicos.

Mesmo com todas as mudanças, a lei não fez referência específica a qual dispositivo

eletrônico ou informático, apenas foi tipificado o delito cometido no ambiente virtual.

Quando se fala em utilização de informações pessoais fornecidas pela vítima ou por

terceiro induzido ao erro, se trata de um delito com maior gravidade e deve ser tratado de

forma diferente. Nesse caso, existem condutas que são consideradas mais graves, sendo elas:

1) Por meio de redes sociais: no dia a dia, é comum se deparar com diversos

anúncios e propagandas promovidos nas redes sociais, principalmente no Facebook,

Instagram e WhatsApp.

Segundo Soares (2021), por se tratar de um ambiente com muito acesso, não é raro

encontrar anúncios fraudulentos que buscam atrair pessoas para que forneçam seus dados para

a utilização indevida dos mesmos, como por exemplo as promoções de lojas conhecidas,

falsas propostas de empregos, acesso gratuito a Apps que necessitam de uma assinatura.

Também são bem comuns as fraudes cometidas por meio telefônico, principalmente

no WhatsApp é um aplicativo mundialmente utilizado para o envio de mensagens, por conta

disso, é frequente ocorrer de o estelionatário enviar mensagens se identificando como alguém

próximo, ou até mesmo como familiar, pedindo depósito devido a alguma emergência, além

de links suspeitos. Por não se dar conta que se trata de um golpe, a vítima efetua o pagamento.

2) Pelo envio de correio eletrônico fraudulento: além das redes sociais, outro meio

muito comum de ser utilizado para aplicação de golpes são os e-mails, por se tratar de uma

ferramenta muito utilizada, facilita para que os estelionatários se aproveitem da situação para

aplicar golpes.



Segundo a matéria do Jornal Nacional (G1, 2021), no ano de 2021, aumentou 100%

em relação aos valores do ano de 2020 referentes aos ataques de phishing. Nesse tipo de

delito, a vítima é induzida ao erro, fornecendo informações pessoais por mensagem e e-mails

falsos.

3) Por qualquer outro meio fraudulento análogo: nessa forma analógica,

inserem-se qualquer outra forma de praticar as ações fraudulentas cometidas por meios

eletrônicos ou informáticos. Um exemplo comum é a utilização de páginas da internet, criadas

com o intuito de induzir a vítima ao erro, mesmo que não seja abordada diretamente pelo

estelionatário.

Na internet, todos estão sujeitos a presenciarem crimes virtuais ou até mesmo serem

vítimas enquanto a legislação não criar novas normas tipificando esses crimes, entretanto, a

alteração da lei pode servir como um gatilho para o legislador e implantar a ideia da extrema

necessidade que assola o país no que tange a segurança na internet.

5 A IMPORTÂNCIA DAS NORMAS CONTRA OS CRIMES VIRTUAIS

As normas jurídicas, de maneira geral, são medidas necessárias para a manutenção da

vida social, tanto para manter a segurança, quanto para evitar que atrocidades venham a

ocorrer. Da mesma forma que ocorre no dia a dia no “mundo real”, na internet também se faz

necessário a criação de normas para regulamentar o uso e deixar o ambiente virtual mais

seguro.

O avanço da tecnologia é constante, e de certo modo aqueles que tendem a se fixar no

passado, ficam cada vez mais desatualizados, da mesma forma que as normas que

regulamentam a vida em sociedade ficam cada vez mais ultrapassadas.

O Direito precisa se moldar às necessidades atuais, e no momento em que vivemos, na

era da tecnologia, nada mais justo do que se votar para a regulamentação do ambiente virtual.

Com esse avanço da tecnologia, é inevitável que grande maioria das pessoas recorram

a ferramentas eletrônicas para resguardar seus arquivos pessoais ou até mesmo profissionais.

Nesse sentido, ressalta-se a importância de uma legislação com poder suficiente para proteger

e assegurar a acessibilidade desse material pelos seus proprietários, tendo uma punição severa

para quaisquer invasores, além de garantir segurança em todo o ambiente virtual.

Como os crimes virtuais são cometidos por pessoas que vivem escondidas para não

serem pegas, além das normas, devem ser modificadas as formas de investigação para que,

desse modo, consiga capturar o indivíduo que comete tais delitos.

De acordo com Maia (2017):



[...] solução para o combate à criminalidade é a mudança desse paradigma: Nota-se que
a velha política de segurança pública de tentar combater o crime com medidas clássicas,
tais como o aumento do número de policiais militares, não funciona mais. O crime há
muito tempo se organizou e, se o Estado não investir com inteligência na inteligência da
polícia investigativa para que os criminosos sejam identificados e levados à justiça, de
nada vai adiantar aumentar o efetivo da Polícia Militar nas ruas. Isso por uma razão
muito simples: é impossível que tenhamos policiais em todos os lugares e também os
criminosos não querem conflitos diretos com o aparato de segurança do Estado. Os
criminosos atuam onde a polícia não está, pois sabem que, de fato, não serão
investigados, ou seja, se não forem presos em flagrante, não serão depois. Isso gera para
a população um sentimento de impunidade e desestímulo até em noticiar os crimes que
sofre, pois do que vai adiantar perder horas em uma delegacia a espera da realização de
um B.O. se aquele crime não será investigado? Gera ainda um efeito contrário para o
criminoso, o qual passa a se sentir estimulado a cometer novos crimes.

Os crimes sempre existirão, seja fora ou dentro do ambiente virtual, por esse motivo o

combate aos crimes virtuais deve ser constante, para que possa surtir mais efeito, é necessário

que se propague cada vez mais as informações de como se prevenir, assim como o que fazer

nesses casos, além disso, para regulamentar a vida em sociedade, as normas de combate a

esses delitos precisam ser mais rígidas e específicas, para que dessa forma, aqueles que o

cometem, sejam punidos de maneira adequada.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o que foi demonstrado, percebe-se que a internet é um meio de

comunicação muito importante, crescendo cada vez mais por conta da grande quantidade de

pessoas que a utilizam, compartilhando informações de cunho pessoal ou profissional.

A quantidade de coisas que ela nos proporciona é imensurável, mas da mesma forma

que existem os benefícios, ela possibilita a prática de delitos ao quais prejudicam os usuários

que estão conectados na rede.

O maior problema que se encontra na legislação é a falta de normas específicas para o

combate dos delitos cometidos em ambiente virtual, mesmo com a existência de normas

regulamentadoras, ainda é pouco quando leva-se em consideração a dimensão da internet.

Por se tratar de um assunto em constante evolução, as normas que já existem estão

ficando ultrapassadas, levando em consideração a época em que foram elaboradas, por esse

motivo se faz necessária a criação de novas normas que se moldam de acordo com o

desenvolvimento da sociedade.

Pelo que foi analisado pode-se concluir que, a legislação brasileira no que diz respeito

aos crimes virtuais não está adequada e, muitas vezes, o crime prescreve sem que haja uma

punição dos autores do delito. Avanços significativos nas investigações seriam um mecanismo



que ajudaria na busca dos criminosos, mas a tecnologia avançou e a legislação não o

acompanhou.

Com a criação da Lei 14.115, o legislador modernizou com a implementação do

Código Penal a tipificação de delitos específicos com a utilização de equipamentos eletrônicos

ou que atinja o ambiente virtual, tornou mais rigorosas as penas e criando uma maior sensação

de segurança. Mas, ainda falta muito, para uma regulamentação com leis mais específicas,

com o intuito de combater os crimes virtuais, da mesma forma, aumentando os investimentos

voltados para a proteção e segurança das informações dos dados dos usuários.
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