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RESUMO 

Por se tratar de um conteúdo relativamente novo, a importância de se discutir 

sobre crimes virtuais cometidos por meio das redes sociais virtuais acaba não 

tendo um debate profundo na nossa sociedade. Por consequência da 

invisibilidade acerca deste tema, os indivíduos tornam-se vítimas desses 

ataques e não sabem a quem recorrer ou como se defender. O objetivo deste 

trabalho é investigar a ocorrência de crimes virtuais cometidos contra servidores 

e alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte - campus Ipanguaçu, nas redes sociais virtuais, evidenciando o impacto 

social destes e se os infratores foram punidos. Este trabalho discorre sobre como 

a cibercultura vem possibilitando o crescimento de alteregos virtuais, seja para 

o fortalecimento de grupos identitários em comum ou na proliferação de infrações 

por meio das identidades anônimas, e como as condutas onlines refletem no 

mundo real. Pretende-se investigar os danos causados na vida das pessoas que 

são vítimas de ataques cibernéticos, quais os amparos legais a que podem 

recorrer e como os criminosos virtuais se aproveitam das falhas de segurança e 

da falta de informação dos seus alvos para agir, explanando sobre as leis 

existentes que tipificam o que é considerado como crime virtual. Como um dos 

resultados da pesquisa, foi constatado um número relevante de crimes virtuais 

cometidos por meio das redes sociais, e que, na maioria dos casos, os 

transgressores não foram penalizados. Os questionários foram aplicados por 

meio do SUAP e do grupo do campus no Facebook. 

Palavras-chave: Crimes Virtuais. Cibercultura. Leis. Segurança 
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ABSTRACT 

Because it is a relatively new content, the importance of discussing virtual crimes 

committed through virtual social networks does not have a consolidated debate 

in our society. As a result of invisibility on this subject, individuals become victims 

of these attacks and do not know who to turn to or how to defend themselves. 

The objective of this work is to investigate the occurrence of virtual crimes 

committed against servers and students of the Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Ipanguaçu, in virtual 

social networks, showing the social impact of these and investigating if the 

offenders were punished. This paper discusses how cyberculture has allowed the 

growth of virtual alteregos, whether for the strengthening of common identity 

groups or the proliferation of infractions through anonymous identities, and how 

online behaviors reflect in the real world. The aim is to investigate the damage 

caused to the lives of people who are victims of cyber attacks, what legal 

protections they can use and how cyber criminals take advantage of the security 

flaws and lack of information of their targets to act, explaining about the existing 

laws that typify what is considered a virtual crime. As one of the results of the 

research, a significant number of virtual crimes committed through social 

networks were found, and, in most cases, the offenders were not penalized. The 

questionnaires were applied through the SUAP and the campus' group on 

Facebook. 

Key-words: Virtual Crimes. Cyberculture. Laws. Safety. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Por se tratar de um conteúdo relativamente novo, a importância de 

se discutir sobre crimes virtuais cometidos por meio das redes sociais acaba não 

tendo um debate profundo na nossa sociedade. Por consequência da 

invisibilidade acerca deste tema, os indivíduos tornam-se vítimas desses 

ataques e não sabem a quem recorrer ou como se defender. 

É muito comum se deparar com notícias que o perfil na internet de 

alguém próximo foi invadido e que o autor do ataque se fez passar pelo dono 

original do perfil, aproveitando da imagem da vítima para propagar informações 

inverídicas ou difamações e, no pior dos casos, a divulgação de conteúdos 

pessoais, em que os transtornos causados ultrapassam as fronteiras da vida 

virtual1. 

Sabemos que, atualmente, com o avanço da tecnologia e com a 

maior acessibilidade a computadores e dispositivos móveis que se comunicam 

entre si por meio de uma rede de dados, cada vez mais a internet se consolida 

como um dos maiores meios de comunicação e informação da humanidade, 

ultrapassando os veículos televisivos e radiofônicos.2 

A internet quebrou as barreiras de espaço entre os indivíduos e 
revolucionou a forma de se comunicar e permitiu que novos 
produtores de conteúdo se destacassem nesse ambiente virtual, 
superando as barreiras impostas pelos veículos de comunicação 
tradicional (SILVA; TESSAROLO, 2016, p. 2). 

Com o crescimento e a massificação da internet, outro segmento 

começa a ganhar força e se popularizar, reunindo uma diversidade de grupos de 

pessoas com ideologias e pensamentos distintos em um só lugar: as redes 

sociais virtuais. Esses ambientes virtuais possibilitam o compartilhamento de 

ideias e a troca de mensagens para uma ou mais pessoas, simultaneamente ou 

não. 

                                                           
1 O perigo dos perfis falsos em redes sociais. Disponível em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7968. 
2 Internet se consolida como uma das mais importantes revoluções do último século. Disponível em: 
http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=23543. 
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É importante que se distinga o que são as redes sociais na 
Internet. Elas não constituídas de forma diferente das redes 
offline, justamente por conta da mediação. As redes sociais 
online, por exemplo, são apresentadas através de 
representações dos atores sociais. Ou seja, ao invés de acesso 
a um indivíduo, tem-se acesso à uma representação dele. Do 
mesmo modo, as conexões entre os indivíduos não são apenas 
laços sociais constituídos de relações sociais. No meio digital, 
as conexões entre os atores são marcadas pelas ferramentas 
que proporcionam a emergência dessas representações. As 
conexões são estabelecidas através dessas ferramentas e 
mantidas por elas (RECUERO, 2012, p. 2). 

O papel das redes sociais virtuais no mundo moderno representa 

um novo modelo de comunicação e interação coletiva. A necessidade de 

socialização da humanidade – cada vez mais dependente do uso de tecnologias 

para executar tarefas cotidianas –, que busca, por meio da interação virtual, 

disseminar, de maneira rápida e compacta, informações a todo momento.  

Com o grande tráfego de dados e com a dependência das pessoas 

de se manterem conectadas, simultaneamente aos benefícios trazidos por esse 

novo meio de comunicação, começam a surgir os primeiros problemas, que, ao 

longo de um curto espaço de tempo, tornou-se algo relativamente recorrente: os 

crimes virtuais.  

No Brasil, com o aumento gradativo desse tipo de crime e 

conseguinte ampla divulgação da mídia sobre casos que ganharam repercussão 

nacional, foi preciso recriar e modificar algumas leis que tratam exatamente 

dessa questão. Em abril de 2013, entrou em vigor a lei que tipifica os crimes 

virtuais, mas nenhuma especificação nas leis aprovadas cita precisamente 

qualquer crime por meio das redes sociais, restringem-se somente ao âmbito de 

“Invasão de dispositivo telemático e ataque de denegação de serviço telemático 

ou de informação”. Esta é a Lei 12.737/12, que altera o código nº 154-A do 

Código Penal Brasileiro, mais conhecida como “Lei Carolina Dieckmann”, 

amplamente voltada para as questões de sistemas e segurança da informação 

e que será abordada nos capítulos a seguir. 

Algumas medidas de segurança podem ser tomadas como forma 

de precaução contra esses tipos de crimes virtuais, porém é importante enfatizar 

como a esfera virtual também pode servir como ferramenta de violação da 

privacidade.  
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A motivação para iniciar a pesquisa nessa área veio do fato do 

autor desse trabalho ter sido vítima de crime virtual e, por conseguinte, sofrido 

constrangimentos (e outros danos pessoais), constatou que não tinha e não 

sabia a quem recorrer, mesmo acreditando estar protegido. 

O presente trabalho acadêmico, destarte, tem como temática 

principal fundamentar o debate e estimular reflexões acerca de como a 

sociedade, no que tange ao comportamento dos usuários, em como lidar com os 

crimes que podem ser cometidos nas redes sociais; como essa questão é 

observada por alguns pesquisadores da área e como a dependência exacerbada 

do mundo virtual pode ser prejudicial à comunidade humana. 

O objetivo deste trabalho é investigar a ocorrência de crimes 

virtuais cometidos contra servidores e alunos do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - campus Ipanguaçu, nas redes 

sociais virtuais, evidenciando o impacto social destes e se os infratores foram 

punidos. 

O problema substancial deste trabalho pode ser dividido em duas 

premissas centrais que, juntas, refletem o objetivo principal desta investigação: 

a primeira delas refere-se à construção de uma segunda identidade, por meio 

das redes sociais, seja para a integração do sujeito na sociedade moderna ou 

para cometer delitos, e a segunda delas compromete-se a tratar com 

minuciosidade o impulso das recorrentes violações humanas por meio das redes 

sociais.  

Este objetivo poderá ser atingido por meio da realização das 

seguintes atividades: extrair dados por meio de leituras, estudos e pesquisas de 

campo sobre o tema; mostrar possíveis colaborações pedagógicas para os 

futuros docentes deste curso e para a sociedade a respeito dessa problemática; 

caracterizar o que pode ser definido como crime virtual e quais medidas podem 

ser tomadas para as vítimas de ataques cibernéticos; apresentar os efeitos 

punitivos dos crimes virtuais que são cometidos nas redes sociais e propor 

medidas de prevenção e soluções contra invasões e roubo de identidades 

virtuais que fazem parte dos objetivos específicos deste trabalho. 
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Foi construído um questionário com perguntas abertas e fechadas 

e na sequência aplicado ao público alvo por meio do sistema SUAP e do grupo 

do IFRN campus Ipanguaçu, no Facebook. A amostra de dados foi realizada 

durante o período de 25 de abril até 05 de maio de 2017. 

Foi realizada uma abordagem sistemática sobre os componentes 

jurídicos que indicam possíveis punições aos autores dos delitos virtuais, e como 

alguns casos conseguem passar impunes diante da lei. 

Por meio deste estudo realizado sobre os princípios da segurança 

da informação, foram identificados os seus quatro pilares fundamentais, que 

juntos constituem medidas preventivas contra diversos tipos de ataques virtuais.  

Os crimes na internet abordados nessa pesquisa foram definidos 

logo após um breve período de análise, onde pôde ser observado que grande 

parte desses delitos atinge proporções maiores quando aliado às redes sociais 

e que geralmente são causados devido a falhas de segurança provocadas pelos 

atacantes, porém, em alguns casos, a própria vítima é responsável pela invasão 

de terceiros. 
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2. IDENTIDADE NO CIBERESPAÇO 

 

A identidade é o que nos define, é o que nos representa como um 

ser único e individual. Com o avanço da tecnologia e a criação da internet, ficou 

cada vez mais claro o poder que tem a representação de si para a sociedade, 

para o mundo exterior.  

A construção do “eu” virtual possui estreita proximidade com os 

fatores que moldaram o “eu” do mundo off-line, claro, já que se trata de uma 

análise partindo de uma mesma perspectiva: o sujeito-eu. Mas não é uma 

discussão que trata somente sobre a dualidade da subjetividade alheia, é um 

debate que busca compreender os porquês do surgimento dessas 

personalidades por meio da internet, e como esse advento tecnológico se tornou 

uma ferramenta crucial de autoidentificação social. 

2.1. O PODER DA IDENTIDADE NA INTERNET 

A identidade é a forma de se reconhecer, de auto-percepção que o 

indivíduo tem de si mesmo. É a maneira mais intrínseca de aceitação do seu 

próprio eu diante da sociedade.  

Segundo Dubar (1997) citado por Faria & Souza (2011), concebe 

identidade como: 

Resultado do processo de socialização, que compreende o 
cruzamento dos processos relacionais (ou seja, o sujeito é 
analisado pelo outro dentro dos sistemas de ação nos quais os 
sujeitos estão inseridos) e biográficos (que tratam da história, 
habilidades e projetos da pessoa). Para ele, a identidade para si 
não se separa da identidade para o outro, pois a primeira é 
correlata à segunda: reconhece-se pelo olhar do outro (FARIA; 
SOUZA. 2011, p. 36). 

É importante salientar que a identidade não é um processo 

imutável. Destarte, o contexto histórico-social e o ambiente no qual o indivíduo 

está inserido é chave fundamental para a construção de uma identidade. Isso 

implica dizer que, por exemplo, se o meio no qual o sujeito está incluso sofre 

alterações bruscas, a sua identidade – e conseguinte, seu processo de 

subjetivação e de construção de sua autoimagem -, possivelmente, poderá 

apresentar mudanças significativas. 
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Mas o que são exatamente as subjetividades? Como e por que 
alguém se torna o que é, aqui e agora? O que nos constitui como 
sujeitos históricos, indivíduos singulares, embora também 
inevitáveis representantes de nossa época, partilhando um 
universo e certos traços importantes com nossos 
contemporâneos? Se as subjetividades são modos de ser e 
estar no mundo, longe de toda essência fixa e estável que 
remete ao ser humano como uma identidade não-histórica de 
relevos metafísicos, seus contornos são elásticos e mudam ao 
sabor das diversas tradições culturais (SIBILIA. 2016, p. 26). 

Para Castells (1997) no que diz respeito a atores sociais, 

identidade é o processo de construção de significado com base em atributo 

cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) 

qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de significado. 

No que diz respeito à identidade cultural, não se vive em melhor 

época para se demonstrar orgulho pela luta coletiva de determinados grupos 

sociais, que ao longo de toda a história da sociedade sofreram com opressões e 

preconceitos; esses grupos sociais foram marginalizados, banalizados e 

demonizados.  

Um exemplo de luta e resistência que vem ganhando força nos 

últimos tempos, são os movimentos que buscam pela igualdade entre os sexos, 

o movimento que busca pelos mesmos direitos para as pessoas LGBT e a luta 

contra a intolerância religiosa que sofrem as religiões não-cristãs. 

 Um importante segmento que ganhou poder e notoriedade com o 

passar dos anos foi a tecnologia. A tecnologia trouxe ao mundo moderno a 

possibilidade da interconexão das informações, junto consigo o advento da 

internet revolucionou a maneira de se comunicar e de se expressar, e 

transformou a sociedade que conhecemos hoje. 

Com o poder das informações descentralizadas, pôde ser possível 

à grande massa da sociedade, o acesso a conteúdo determinantes nas lutas por 

igualdade e respeito, viabilizando que usuários – até então – excluídos 

pudessem debater, confrontar e politizar seus iguais. Sendo assim, é importante 

destacar o papel da internet como uma ferramenta de apoio e valoração de 

identidades que estão sendo construídas cotidianamente. 
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2.2. A IDENTIDADE NAS REDES SOCIAIS 

Por meio do advento da internet, uma importante ferramenta de 

comunicação surgiu e ganhou força ao longo dos últimos anos, conquistando 

milhões de adeptos por todo o mundo, são as conhecidas redes sociais. 

As redes sociais existem desde que o homem pré-histórico que 
se organizava em comunidades em busca de um objetivo em 
comum. Trata-se de “um grupo de pessoas de pensamento 
parecido que se reúnem em um lugar comum para partilhar 
pensamentos, ideias e informações sobre si próprios. ” (BRAKE. 
2010, p. 29 apud SILVA; TESSAROLO. 2016, p. 2). 

Recuero (2006), conclui que as interações por meio do computador 

estão possibilitando o surgimento de grupos sociais na Internet, com 

características comunitárias. Esses grupos seriam construídos por uma nova 

forma de sociabilidade, decorrente da interação mediada pelo computador, 

capaz de gerar laços sociais. 

A utilização do espaço virtual como forma de interação é 
figurativa das transformações modernas. A rede social – muitas 
vezes formada pela exposição da identidade, pela busca de 
associação com a comunidade virtual ou na junção delas, ou 
seja, uma forma híbrida de relacionamento com o ciberespaço 
Identidade, auto-imagem e felicidade no mundo virtual – nos 
auxilia a pensar a apropriação deste espaço como elemento 
constituinte de uma redescoberta da cultura, num mundo que se 
recria através da ciência e da tecnologia, indicando elementos 
da qualidade das conexões estabelecidas entre os atores para 
compreensão do conteúdo destes laços sociais que se formam 
(RECUERO. 2009, p.122 apud Duran, Maria Raquel & Duran 
Maria Renata. 2014, p. 77). 

Esses ambientes virtuais costumam reunir diferentes tipos de 

pessoas no mesmo espaço não-físico, rompendo as barreiras geográficas e 

quebrando os paradigmas sociais do livre acesso à informação, à comunicação 

e à interação interpessoal. 

Segundo Cipriani (2011, p. 20): 

A forma como a mídia social é vista e comunicada hoje nos 
passa uma ideia de que resultados rápidos, eficientes e sem 
esforço são inerentes a ela, mas a verdade é outra. O que muitos 
consideram ser as regras de funcionamento das mídias sociais 
não passa de um engano natural promovido pela própria 
internet. A facilidade de acesso à informação e as distâncias 
encurtadas pela rede nos fazem pensar que nada em termos de 
comunicação e troca de experiências será difícil como 
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antigamente, especialmente com as mídias sociais (apud ROSA; 
KAMIMURA. 2012, p. 3). 

Devido à possibilidade de combinar diversos tipos de indivíduos 

com pensamentos e ações diferentes naquele mesmo ambiente, as redes 

sociais possibilitam para os seus usuários a criação de uma nova identidade, 

que só existe naquele ambiente virtual, mas que não deixa de ser tão real quanto 

a identidade mostrada no mundo off-line. 

Para Nóbrega (2010), nesse baile de máscaras, onde o indivíduo 

troca de identidade como quem troca de roupa, transitando facilmente entre a 

imensa gama de opções identitária existentes, a mídia passa a ser um espaço – 

se não o primordial – em que diversos modelos de sujeitos e de posicionamento 

são ofertados às pessoas. 

Por se tratar de uma identidade criada no espaço de privacidade 

do usuário para todo o público em geral, algumas pessoas acabam absorvendo 

demais a ideia de se comunicar e compartilhar informações a todo momento, se 

tornando refém do seu próprio anseio de buscar atenção em seu círculo virtual 

de amigos e desconhecidos. 

Divulgar informações pessoais na internet é um enorme perigo, já 

que não é possível medir a abrangência delas, e é justamente isso que diversos 

usuários das redes sociais fazem diariamente, intencionalmente ou mesmo que 

sem perceber, acabam se expondo a riscos, já que é impossível prever quem 

está do outro lado da tela acompanhando esta exposição. 

2.3. O ANONIMATO VIRTUAL 

A série Black Mirror, da provedora global de séries, filmes e 

documentários por streaming, a Netflix, exibiu com perfeição como o anonimato 

na internet poder ser usado com maestria na propagação de crimes virtuais, o 

episódio em questão se trata do terceiro episódio da terceira temporada com 

disponibilização para os assinantes em outubro de 2016. 

O começo da história mostra um jovem rapaz que ao acessar 

conteúdos pornográficos – implícitos em cena – começa a receber e-mails 

ameaçadores de remetente(s) anônimo(s), em algum desses e-mails ele recebe 
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um vídeo onde percebe que foi filmado em momento íntimo, e agora está sendo 

chantageado. 

É possível identificar um claro caso do revenge porn – embora no 

começo do episódio não fique claro que se trata de uma vingança –, em que a 

vítima está sendo aterrorizada com a ameaça de ter seu conteúdo pessoal 

divulgado na internet, e como não sabe quem é ou quem são os autores deste 

tipo de ataque acabará cedendo às imposições dos atacantes, é exatamente 

assim que as pessoas vítimas desse tipo ataque reagem, já que não sabem 

como agir ou a quem recorrer, devido à falta de conhecimento e informação 

sobre esse tema, na sequência das cenas é mostrada uma série de exigências 

dos chantageadores anônimos em que o rapaz é obrigado a seguir. 

Durante o episódio o jovem é obrigado a assaltar um banco ao lado 

de um homem estranho (que também está sendo chantageado) e no final da 

trama o rapaz descobre que deve lutar até morte com um terceiro homem 

desconhecido que está sendo ameaçado de ter atitudes íntimas divulgadas na 

rede, após uma carga de dramaticidade o jovem rapaz vence a “luta fatal” e 

quando tudo se encaminha para um possível final feliz, ele recebe uma 

mensagem no seu celular com o meme3 troll face4 – que indica que ele foi 

enganado. Após isso é revelado o motivo dele ser alvo desse ataque. 

A revelação: o jovem ameaçado, que seguiu todas as ordens dos 

atacantes para não ter seu vídeo divulgado na internet foi filmado em ato íntimo 

vendo conteúdo sexual infantil, o que provavelmente chocou todos os seus 

espectadores, mas traz em si uma reflexão sobre o poder que exerce o 

anonimato na internet. 

A aparição da Internet como um novo meio de comunicação tem 
gerado fortes controvérsias sobre o surgimento de novos 
padrões de interação social. Por um lado, a formação de 
comunidades virtuais, baseadas principalmente na comunicação 
online tem sido interpretada como a culminação de um processo 
histórico de dissociação entre o espaço geográfico e a 
sociabilidade na formação da comunidade: novos e seletos 
modelos de relações sociais substituem as formas de interação 
humana limitadas territorialmente. Por outro lado, os críticos da 
internet e as reportagens dos meios de comunicação, que às 

                                                           
3 Expressão na internet usada para relacionar uma situação/momento à uma imagem satírica. 
4 É um meme da internet utilizado para representar ação de engano. Trollagem. 
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vezes se baseiam em estudos realizados por pesquisadores 
acadêmicos, defendem a ideia que a expansão da internet está 
conduzindo a vida familiar para um isolamento coletivo e uma 
ruptura de comunicação social, porque os indivíduos se refugiam 
no anonimato e praticam uma sociabilidade aleatória, 
abandonando a interação pessoal cara a cara em espaços reais 
(CASTELLS. 2001, p. 137). 

A partir da leitura do episódio da série Black Mirror, é possível 

observar como os novos meios de comunicação possibilitam a criação de novas 

formas de interação, e como essas novas alternativas são responsáveis pelo 

isolamento social. 

A premissa central do episódio discorre sobre a identidade anônima 

e como ela é caracterizada – sujeito ou grupo oculto que abusa(m) da não-

identificação para cumprir seus objetivos de modo frio e calculista –, mesmo se 

tratando de uma ficção, a história relatada anteriormente carrega consigo 

profundos laços com a realidade. É possível observar que existe uma linha tênue 

entre anonimato, intimidade e privacidade, e como esses três conceitos são 

facilmente confundidos. 

No capítulo a seguir, será apresentada uma breve discussão sobre 

a problemática concernente à legislação relativa à privacidade e à intimidade no 

mundo virtual. 
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3. LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS VIGENTES 

 

A partir da ideia aplicada que “a internet não é uma terra sem leis”, 

a finalidade deste capítulo tem como objetivo caracterizar o que pode ser definido 

como crime virtual, quais ações danosas podem ser enquadradas, e alguns 

casos que receberam medidas jurisdicionais que merecem ser discutidas com 

mais atenção. 

Partindo do princípio descrito no Art. 1º do Código Penal “Não há 

crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal”, 

é relevante apresentar quais são os efeitos punitivos para quem comete esses 

delitos e o direitos cabíveis as pessoas que são afetadas por essas ações. 

3.1. O DIREITO À PRIVACIDADE E À INTIMIDADE 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5, inciso X, diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação. 

Enquanto isso, a Declaração dos Direitos Humanos, em seu artigo 

12, também possui explícita semelhança quando afirma: “ninguém sofrerá 

intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou 

na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra essas 

tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito à proteção da lei”.  

O padrão encontrado nos dois trechos anteriores deixa claro a 

valoração ao direito comum da privacidade e intimidade pessoal, destacando 

que qualquer indivíduo que venha a se sentir violado por terceiros está amparado 

legalmente para buscar soluções. 

A vida privada é aquela que “integra a esfera íntima da pessoa, 

porque é repositório de segredos e particularidades do foro moral e íntimo do 

indivíduo”. A Constituição Federal não considerou isso, partindo da constatação 

de que a vida das pessoas compreende dois aspectos: um voltado para o exterior 

(relações sociais e atividades públicas); e outro voltado para o interior (membros 

da família e amigos), sendo esta última inviolável nos termos da Constituição 
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(art. 5º, X), defendendo a liberdade da vida privada e o segredo desta, este último 

sendo a expansão da personalidade, não podendo sofrer os atentados de 

divulgação (levar ao conhecimento do público eventos relevantes da vida 

pessoal e familiar) e da investigação (pesquisa de acontecimentos referentes à 

vida pessoal e familiar)5. 

Silva (2005), em seu livro chamado “Curso de Direito Constitucional 

Positivo”, comenta sobre o avanço da tecnologia e quais as implicações legais e 

morais podem começar a entrar no âmbito jurídico. Ainda sobre a privacidade e 

informática, ele constata que com “o intenso desenvolvimento de complexa rede 

de ficheiros eletrônicos, especialmente dados pessoais, constitui poderosa 

ameaça à privacidade das pessoas”, que, mesmo apesar do grande tráfego de 

informações pessoais que estão disponíveis virtualmente, a Constituição não 

descurou dessa ameaça. 

É apenas no início da primeira década do século XXI que 

começaram a reflexão sociológica e jurídica deste fenômeno e, por conseguinte, 

a tipificação de condutas que atentam à intimidade e privacidade no mundo 

virtual, com sanções e penas para esta nova modalidade de crime. 

Segundo Braga e Rover (2011) citados por T. Trentin e S.Trentin 

(2012), o ambiente virtual é propício para condutas odiosas que reclamam 

enérgica atitude do Poder Público ou de quem lhe faça às vezes, essas condutas 

muitas vezes se escondem por meio de perfis falsos ou pela invasão de contas 

privadas, possibilitando o autor dos ataques o total anonimato. 

3.2. TIPIFICAÇÃO DOS CRIMES VIRTUAIS 

Depois de amplo debate, com ênfase da mídia sobre o caso ter sido 

uma famosa atriz brasileira, em dezembro de 2012 foi sancionada e em abril de 

2013 entrou em vigor, a lei 12.737 que modificou o Código Penal e que ficou 

conhecida como “Lei Carolina Dieckmann”, devido a atriz ter sido vítima de 

extorsão por um grupo de hackers que invadiram seu e-mail e divulgaram fotos 

                                                           
5 Trecho do artigo “A inviolabilidade à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem: dano 

material, moral ou à imagem: À Luz da Constituição Federal de 1988” SILVA, A.T; FILHO, F. C. 
B; RAMOS, G. G.; DIAS, G. V. M; BONORA, V. Z.; DIAS, Y. N.C. 
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íntimas na internet. A pena para esse tipo de crime é a detenção, podendo variar 

por um período de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa. 

Conforme a seção IV do Código Penal brasileiro, que trata “dos 

crimes contra a inviolabilidade dos segredos”, no artigo 154-A, consta que:  

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 (BRASIL. Lei nº 12.737 de 2012). 

O 2º parágrafo também desse artigo diz que é aumentada a pena 

de um sexto a um terço se a invasão resultar em prejuízo econômico. Já o 3º 

parágrafo abrange a punição: reclusão de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa 

em caso de invasão resultar na 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. O parágrafo 4º se refere ao aumento da pena em um a dois terços se 

houver comercialização, divulgação ou transmissão a terceiros. 

A ação penal descrita no art. 154-B se refere a todo art. 154-A, 

consta que somente se procede [a acusação] mediante representação, o que é 

possível presumir que é necessário que a vítima em questão registre sua 

denúncia em alguma delegacia para que a ocorrência possa de fato ser 

investigada como crime. 

3.3. LEIS ESPECÍFICAS  

Partindo para a esfera virtual dos crimes de violação de 

privacidade, fica explícito dizer que, apesar da não existência de uma lei 

específica vigente para delitos decorrentes, o indivíduo lesado terá o amparo 

jurisdicional do característico caso. 

No Brasil, após a atriz Carolina Dieckmann denunciar à Polícia 

Federal que estava sendo vítima de chantagem e extorsão, após o vazamento 

indevido de fotos íntimas, por esta polêmica ser com uma personalidade 

nacionalmente famosa, foi criada a Lei nº 12.737 de 30 de novembro de 2012, 

que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos, que altera o 
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Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal e dá outras 

providências6. 

A violação da privacidade, portanto, encontra no texto 
constitucional remédios expeditos. Essa violação, em algumas 
hipóteses, já constitui ilícito penal. Além disso, à Constituição foi 
explícita em assegurar, ao lesado, direito a indenização por dano 
material ou moral decorrente da violação da intimidade, da vida 
privada, da honra e da imagem das pessoas, sem suma, do 
direito à privacidade (SILVA. 2005, p. 210). 

A divulgação de “nudes”7 sem autorização pode passar a ser crime, 

o projeto de lei está em tramitação no congresso e, se aprovado, será incluído 

na lei Maria da Penha, e será reconhecido como forma de violência doméstica e 

familiar a violação da intimidade da mulher, entendida como a divulgação, por 

meio da internet ou outro meio de propagação de informações, de dados 

pessoais, vídeos, áudios, montagens e fotocomposições da mulher, obtidos no 

âmbito das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, sem seu 

expresso consentimento8. 

Atualmente a divulgação de material íntimo é enquadrado como 

crime contra honra, mas, se aprovado, PL 5.555/13 (conhecido como Lei Rose 

Leonel) propõem alterações na lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e no Código 

Penal (lei 2.848/40)9. 

Se houver divulgação, comercialização ou envio das informações 

sensíveis obtidas na invasão, como comunicações privadas, segredos industriais 

e dados sigilosos, a pena pode ser elevada de um a dois terços. Se o crime for 

cometido contra o Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal (STF), 

governadores, prefeitos, entre outros, a pena será aumentada de um terço à 

metade. Também passa a ser crime interromper serviço telemático ou de 

informática de utilidade pública. Além disso, dados do cartão de crédito passam 

a equivaler aos dados do documento particular para atribuir punição à 

falsificação de identidade10. 

                                                           
6 https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26738174/lei-n-12737-de-30-de-novembro-de-2012. 
7 Foto de uma pessoa nua. 
8 https://oglobo.globo.com/sociedade/camara-aprova-projeto-que-criminaliza-difusao-de-nudes-
20960964. 
9 http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI254877,101048-PL+555513+Lei+Rose+Leonel. 
10 http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/04/lei-carolina-dieckmann-que-pune-invasao-de-
pcs-passa-valer-amanha.html. 
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Não é necessária a existência de algum tipo de furto ou invasão de 

dispositivos privados para que uma ocorrência possa ser considerada um crime 

virtual, é o caso dos discursos de ódio. 

O discurso de ódio compõe-se de dois elementos básicos: 
discriminação e externalidade. É uma manifestação 
segregacionista, baseada na dicotomia superior (emissor) e 
inferior (atingido) e, como manifestação que é, passa a existir 
quando é dada a conhecer por outrem que não o próprio autor. 
A fim de formar um conceito satisfatório, devem ser 
aprofundados esses dois aspectos, começando pela 
externalidade (SILVA; NICHEL; MARTINS; BORCHADT. 2011, 
p. 447). 

Para Brugger (2007) citado por Schäfer, Leivas e Santos (2015), o 

discurso do ódio está vinculado à utilização de palavras “que tendem a insultar, 

intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, 

nacionalidade, sexo ou religião. 

No combate a este tipo de crime está a proposta sob autoria da 

deputada Maria do Rosário, o Projeto de Lei 7582/14, que diz o seguinte: “Art-5º 

Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito, por meio de discurso 

de ódio ou pela fabricação, comercialização, veiculação e distribuição de 

símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda, por qualquer meio, 

inclusive pelos meios de comunicação e pela internet, em razão de classe e 

origem social, condição de migrante, refugiado ou deslocado interno, orientação 

sexual, identidade e expressão de gênero, idade, religião, situação de rua e 

deficiência”11. 

As medidas de segurança podem ser peças fundamentais na 

precaução contra ataques cibernéticos, embora esses métodos não garantam 

com exatidão a proteção, é importante ressaltar os cuidados a serem tomados. 

No capítulo a seguir, será feita uma breve discussão sobre a 

importância dos princípios básicos da segurança da informação, como este 

conteúdo interfere diretamente nos riscos e ameaças provenientes das falhas de 

segurança e como as vulnerabilidades podem ser tratadas. 

                                                           
11 http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1254961. 
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4. PRINCÍPIOS BÁSICOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

Partes dos crimes que ocorrem no meio virtual são derivados de 

possíveis brechas deixadas pelo alvo em questão ou pelo desenvolvedor da 

aplicação ou software – o que não isenta o atacante de suas ações e 

consequências. Partindo deste ponto, é relevante evidenciar quais os princípios 

de segurança da informação merecem destaque no debate sobre defesa e 

proteção contra os ataques cibernéticos. 

4.1. AUTENTICIDADE 

A autenticidade é o princípio básico que garante a exatidão da 

originalidade da emissão das informações. Parte dos crimes cometidos por meio 

das redes sociais ou no meio virtual em geral ocorre justamente com a quebra 

desse fundamento. 

A falsidade ideológica é um crime que existe no mundo real e 

passível de punição, porém na internet é uma infração comum e que nem sempre 

o responsável pela violação da autenticidade é devidamente enquadrado.  

Segundo Simião (2009), a autenticidade é a propriedade de que a 

informação foi produzida, modificada ou descartada por uma determinada 

pessoa – habilitada ou responsável – física, órgão, entidade ou sistema. É 

possível dizer que a autenticidade está diretamente ligada a propriedade do 

autor-gerador das informações. 

Assim, é possível garantir com exatidão que o emissor das 

informações enviadas ou trocadas não possa se esquivar caso cometa algum 

crime. 

O serviço de autenticação refere-se à garantia de que uma 
comunicação é autêntica. No caso de uma única mensagem, 
como uma advertência ou um sinal de alarme, a função do 
serviço de autenticação é garantir ao destinatário que a 
mensagem é proveniente de onde ela afirma ter vindo 
(STALLINGS, 2008. p. 8). 

A autenticação pode ser definida como parte de uma medida de 

segurança e também como um serviço que tem a função de identificar e garantir 

o autor de informações enviadas na internet. 
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A autenticidade das informações pode ficar comprometida caso 

pelo menos um desses princípios seja violado: a assinatura digital, os 

certificados e o não-repúdio. 

 Assinatura digital é um documento virtual que pode substituir a 

assinatura física, caso a documentação necessária não precise de arquivo 

comprobatório material. Assim, confirmam Diógenes e Mauser (2015), quando 

dizem que é o mesmo que uma assinatura em um documento ou contrato. Ela 

valida a autenticidade da pessoa que assina, bem como a integridade dos dados 

contidos no documento.  

Resende (2009) define certificado digital como um documento 

eletrônico que contém um nome e um número público exclusivo, chamado de 

chave pública [..] e visa garantir a identificação segura do trânsito de uma 

mensagem ou negócio eletrônico, além de permitir assinar, digitalmente, as 

mensagens e transações on-line com confidência, integridade e validade 

jurídica. 

O não-repúdio é uma outra ação que pode ser garantida com a 

confirmação da identidade do destinatário e do emissor. 

O termo non repudiation pode ser traduzido para “não repúdio” 
ou “sem repúdio”, ou seja, a pessoa que tenta repudiar ou rejeitar 
uma culpa não pode fazê-lo pois o processo de non repuditiation 
garante que há uma prova contra ela. […] no meio 
computacional, o mesmo ocorre onde a prova pode ser garantida 
por sistemas de chaves públicas ou de certificação digital. Se 
envio um e-mail assinado digitalmente com meu certificado, a 
autenticidade do remetente é comprovada pelo certificado digital 
do mesmo anexado à mensagem. (DIÓGENES; MAUSER. 
2015. p. 294). 

A autenticidade é uma importante ferramenta para identificar e 

possivelmente localizar pessoas ou organizações que tentem fraudar 

identidades no meio virtual, por meio de seus princípios básicos que 

regulamentam uma política de segurança dos dados que estão a trafegar. 

4.2. CONFIDENCIALIDADE 

A confidencialidade somente poderá acontecer por pessoas 

autorizadas (OLIVEIRA, 2010), o que significa dizer que o princípio básico da 
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confidencialidade implica evitar que informações ou dados trocados entre 

destinatário e remetente possam ser interceptadas por terceiros. 

O rompimento da confidencialidade dos dados nas redes sociais é 

um fato recorrente e que vem crescendo à medida em que os crimes virtuais se 

tornam mais rotineiros.  

O pornô por vingança (revenge porn) e a prática do doxxing são 

exemplos mais cruéis do que pode ser observado quando a confidencialidade 

das informações é quebrada de forma ilegal. 

Diógenes e Mauser (p. 288, 2015) constataram que a 

confidencialidade trata-se da prevenção do vazamento de informação para 

usuários ou sistemas que não estão autorizados a ter acesso a tal informação. 

Já Stallings (2008) reitera:  

Confidencialidade é a proteção de dados transmitidos contra 
ataques passivos, […] outro aspecto da confidencialidade é a 
proteção do fluxo de tráfego contra análise. Isso exige que um 
atacante não consiga observar a origem e o destino, a 
frequência, o tamanho ou outras características do tráfego em 
um sistema de comunicação (STALLINGS. 2008, p. 10). 

Outro pilar importante da confidencialidade e que merece receber 

devida atenção é que não importa qual grau de sigilo tenha determinada 

informação, e sim, que todo o tráfego de dados deve se encontrar no mesmo 

padrão de confidencialidade.  

A confidencialidade, na maioria das vezes, é apresentada sob 
enfoque de sigilo, o que não deixa de estar correto, porém existe 
outro aspecto a considerar que é a ética de preservar ou guardar 
uma informação nem sempre classificada como sigilosa. Isto 
significa que nem sempre a informação tenha de receber um 
grau de sigilo para justificar a necessidade de medidas de 
proteção (SIMIÃO. 2009, p. 58). 

Em caso de quebra de confidencialidade, é possível que os dados 

da vítima possam ficar comprometidos já que o invasor terá acesso a todo o 

tráfego de informações que está ocorrendo. 

4.3. DISPONIBILIDADE 

A disponibilidade é frequentemente mais afetada em ataques de 

grandes proporções que visam à interrupção de envios e recebimentos de 
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informações, provocando grandes danos em empresas e congestionando seu 

sistema. 

O tipo de crime virtual que afeta diretamente a disponibilidade dos 

sistemas é conhecido como ransomware, que consiste no “sequestro” dos dados 

de usuários e que são liberados mediante a pagamento feito por uma moeda 

virtual (bitcoin). Mais detalhes sobre este tipo de crime serão descritos no 

Capítulo 5.3. 

Um dos pontos mais importantes da segurança da informação é a 

disponibilidade do acesso de dados. A disponibilidade foca os seus princípios 

básicos na acessibilidade das informações por pessoas autorizadas, o que 

implica dizer que o sistema gerenciador ou provedor de tais dados deve sempre 

conceder acesso quando requisitado, seja em qual momento for e, diz respeito 

a eficiência do sistema. 

Diógenes e Mauser (2015) tratam do tema como uma manutenção 

e disponibilização da informação, ou seja, a informação precisa estar disponível 

quando se necessita. Um exemplo de disponibilidade: 

[A disponibilidade] trata de um dos princípios que pode ser 
definido como a garantia que um dos seus serviços prestados 
por um sistema são acessíveis, sob demanda, aos usuários 
autorizados; proteger os serviços dos sistemas de informação de 
tal forma que não sejam aviltados ou tornados indisponíveis 
desnecessariamente, sem a devida autorização. Para usuários 
ou cliente autorizados, a indisponibilidade em um momento 
crucial de necessidade, pode ser tão ruim quanto a não-
existência ou um sistema arruinado ou destruído. As 
providências que visam a necessária disponibilidade podem 
envolver a duplicação de equipamentos ou backup (SILVA. apud 
MAIA. 2008. p. 19). 

Denial of Service (DoS), do inglês “negação de serviço”, é um dos 

ataques mais temidos porque estuda e trabalha com segurança da informação. 

O principal problema causado pela falta de disponibilidade é a negação de 

serviço proveniente de servidores. A interrupção ou parada total do tráfego de 

informações pode provocar diversos danos às partes envolvidas. 

Segundo Stallings (2008), diversos ataques podem resultar na 

perda ou na redução da disponibilidade. Alguns ataques são favoráveis a 

contramedidas automatizadas, como autenticação e criptografia. O mesmo autor 
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ainda complementa dizendo que outros ataques de negação de serviço 

acontecem diretamente no meio físico, provocando perda de disponibilidade e 

tornando os elementos do sistema irreparáveis. 

4.4. INTEGRIDADE 

A importância da integridade de dados, segundo Silva (2008 apud 

MAIA, 2010, p. 19) ressalta a necessidade de evitar que dados sejam apagados, 

ou de alguma forma alterados, sem a permissão do proprietário dos dados, é um 

dos pilares básicos e fundamentais da segurança da informação, já que exige 

por meio das suas políticas de segurança que todo e qualquer tráfego de dados 

por entre os seus particulares não possa ser violado por terceiros, garantindo 

com exatidão que a troca de informações não pode ser acessada ou modificada 

por pessoas não autorizadas. 

Diógenes e Mauser (2015) tratam a integridade como uma forma 

de manutenção/preservação do dado na sua forma incorruptível, sem sofrer 

modificações por intermédio de fontes não autorizadas, o que significa dizer que 

acesso não autorizado por terceiros deve sempre ser interrompido ou anulado. 

Como um dos principais pilares da segurança da informação, a 

integridade tem como fundamento central garantir que todos os dados enviados 

pelos particulares, independente do conteúdo, deverão sempre ser entregue ao 

seu destino de forma “pura”. 

Da mesma forma que a confidencialidade, a integridade pode ser 

aplicada diretamente a uma mensagem ou a um fluxo de mensagem. É o que 

afirma Stallings (2008):  

Um serviço de integridade orientado à conexão, que lida com um 
fluxo de mensagens, garante que as mensagens são recebidas 
conforme enviadas, sem duplicação, inserção, modificação, 
reordenação ou repetição. A destruição dos dados também está 
incluída nesse serviço (STALLINGS. p. 10, 2008). 

O manual de Boas Práticas em Segurança da Informação do TCU 

(2012) afirma que a integridade consiste na fidedignidade de informações. 

Sinaliza a conformidade de dados armazenados com relação às inserções, 

alterações e processamentos autorizados efetuados. 
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O Capítulo 5 fará uma explanação sobre os principais crimes 

virtuais que podem ser cometidos por meio da rede mundial de computadores. 
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5. CRIMES VIRTUAIS 

 

O advento da internet trouxe à sociedade uma nova gama de 

possibilidades, modificou a rotina humana, criou comportamentos sociais, criou 

e maneiras de se comunicar expandindo o acesso às informações, mas quase 

que simultaneamente aos benefícios trazidos por esse seguimento, emergiu 

como contraponto um lado negro, transformando-a em uma potente arma para 

testar a ignomínia humana. 

Com a democratização tecnológica o acesso às novas tecnologias 

cresceu, juntamente com os primeiros delitos que ocorreram por meio desse 

mundo virtual. 

Conforme Rossini (2004), a denominação “delitos informáticos”: 

Abarca crimes e contravenções penais, alcançando não 
somente aquelas condutas praticadas no âmbito da Internet, 
mas toda e qualquer conduta em que haja relação com sistemas 
informáticos, quer de meio, quer de fim, de modo que essa 
denominação abrangeria, inclusive, delitos em que o 
computador seria uma mera ferramenta, sem a imprescindível 
conexão à rede mundial de computadores, ou a qualquer outro 
ambiente telemático. Ou seja, uma fraude em que o computador 
é usado como instrumento do crime, fora da internet, também 
seria alcançada pelo que se denominou delitos informáticos 
(citado por SANTO. 2015, p. 15). 

Nos capítulos seguintes serão abordadas algumas modalidades de 

crimes virtuais, entre elas poderão ser observados alguns delitos em que a sua 

definição já existia antes mesmo do advento da internet, como os casos de furto 

de identidade, perseguição e exposição alheia sem autorização. 

5.1. FURTOS DE IDENTIDADE 

Umas das práticas criminosas mais conhecidas no mundo virtual é 

o furto de identidade. Um dos métodos ilícitos mais utilizados pelos criminosos 

virtuais para se obter dados e informações privadas é por meio do phishing. O 

phishing é uma palavra derivada do inglês fishing, que pode ter como significado 

“pescaria”. É resultante deste conceito de “pescaria de dados” que os criminosos 

virtuais lançam a sua isca e esperam que a vítima seja fisgada. 
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Diógenes e Mauser (2015) dizem que, nessa técnica, a pessoa que 

cria o ataque envia um e-mail que parece ser legítimo, porém com links que 

redirecionam para outra localidade. Esta outra localidade geralmente pode 

armazenar conteúdos que geram scripts que têm códigos maliciosos. 

O ataque de phishing está ligado diretamente com o rompimento 

de um pilar básico e fundamental da segurança de informação. Esse princípio se 

trata da autenticidade; quando o atacante finge ser emissor de e-mail para obter 

dados da vítima. 

Uma outra forma de se obter dados privados por meio de cliques é 

via o baiting. O baiting tem um conceito muito parecido com phishing, a diferença 

entre eles é que no primeiro caso o atacante utiliza do sensacionalismo para 

ativar a curiosidade da vítima, seja por meio de notícias falsas ou provocativas. 

Desse modo, vale ressaltar que este é um tipo de ataque passivo, em que a 

vítima em questão vai ao encontro com a armadilha preparada pelo criminoso 

virtual.  

Segundo Mitnick (2003) citado por Mendes (2014, p. 8): 

O ataque Baiting utiliza suportes informáticos para seduzir 
vítimas a instalar malware. Um exemplo deste tipo de ataque é 
deixar um CD-ROM/DVD num local público. Os ataques de 
Baiting dependem da natural curiosidade humana pelo 
desconhecido. O suporte informático utilizado nos ataques 
baiting geralmente inclui malware, especialmente trojan horses, 
que criam uma “porta dos fundos” no computador da vítima. O 
trojan horse liga-se ao sistema do atacante e assim fornece um 
acesso remoto à rede interna que está ligada. A partir daí o 
atacante consegue explorar o sistema e os servidores de rede. 

Observação e atenção são as duas maneiras práticas para se 

proteger desse tipo ataque, apesar da existência de diversos softwares que 

auxiliam na verificação mais eficaz contra arquivos maliciosos, é importante que 

os usuários consigam identificar um falso e-mail do banco, que pede que seja 

digitado login e senha, por exemplo, para que possam evitar futuros danos 

causados por criminosos cibernéticos. 

5.2. STALKERS 

Os stalkers ou cyberstalkers são pessoas que utilizam as redes 

sociais, ou qualquer outra ferramenta de interação social para perseguir e/ou 
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assediar outras pessoas. Geralmente os avanços dos cyberstalkers são 

conduzidos de forma anônima, sem que a vítima saiba que está sendo vigiada. 

Neste tipo de ocorrência, o assédio pode se concentrar somente no meio virtual, 

mas em alguns casos há ocorrências que as perseguições chegam a níveis do 

mundo offline. 

Ellison e Akdeniz (1998) concluem que o assédio na internet pode 

ter uma variedade de disfarces, mas que podem ser divididas em duas partes, 

são as formas de assédio direto e indireto. O assédio direto ocorre quando a 

vítima consegue identificar o seu atacante, já o assédio indireto acontece quando 

o cyberstaker utiliza do anonimato que a internet pode proporcionar para 

perseguir a sua vítima, impossibilitando, na maioria das vezes, uma ação penal 

na justiça de forma rápida. 

Uma forma direta de assédio na internet pode envolver o envio 
de e-mails indesejados que sejam abusivos, ameaçadores ou 
obscenos de uma pessoa para outra. Pode envolver sabotagem 
eletrônica, na forma de enviar à vítima centenas ou milhares de 
mensagens de lixo eletrônico (a atividade conhecida como 
"spamming") ou o envio de vírus informáticos. As formas 
indiretas de assédio podem envolver um cyberstalker 
representando sua vítima on-line e enviando e-mails abusivos ou 
fraudulentos, as vítimas podem ser subscritas sem a sua 
permissão para um número de mailing lists com o resultado que 
eles recebem centenas de e-mails indesejados todo dia 
(ELLISON; AKDENIZ, 1998, p. 30). 

A perseguição envolve invasão do direito de privacidade pessoal 

(Spitzberg e Hoobler, 2002, p. 72). O ato de perseguir, ou seja, o “stalking”, 

segundo os mesmos autores, é um problema que afeta milhões de pessoas e 

causa grande estresse e diminuição da qualidade de vida. Podemos concluir que 

esta ação pode englobar tanto o ciberespaço quanto a esfera real da nossa 

sociedade, já que os praticantes do assédio e da perseguição conseguem 

realizar as suas ações nessas duas esferas. 

Apesar da perseguição virtual ser um problema que afeta milhares 

de pessoas, este problema quase sempre é mascarado e não é debatido pela 

sociedade, evidência disso é que a perseguição virtual só é qualificada como 

crime quando a vítima se prontifica de relatar o fato às autoridades e consegue 

provar os respectivos danos e ameaças recorrentes.  
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Como o cyberstalking se trata de um novo conceito de crime, não 

existe lei específica para o caso, embora projetos de lei que visam à inibir essas 

atitudes começaram a surgir. 

Dentre as mudanças propostas no projeto do Novo Código Penal 

(PLS n. 236/2012), a nova conduta proposta é descrita como a perseguição 

reiterada ou continuada a alguém, ameaçando-lhe a integridade física ou 

psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, 

invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Será a 

primeira previsão de proteção penal expressa à privacidade, pois, na legislação 

atual, a conduta de perseguir alguém de forma perturbadora ou acintosa é 

classificada, no máximo, como as contravenções penais de perturbação do 

trabalho ou do sossego alheios (prevista no art. 42 da Lei de Contravenções 

Penais ou perturbação da tranquilidade prevista no art. 65 da mesma lei), cujo 

objetivo relaciona-se mais com a proteção da paz pública do que com direito à 

privacidade e à liberdade individual12. 

Como está atrelado quase sempre ao anonimato, o cyberstalker 

pode comprometer diversos pilares da segurança da informação, desde a 

invasão de privacidade, que pode romper com todo o sigilo da informação das 

vítimas, até ataques mais destrutivos que visam à interrupção da disponibilidade 

do serviço para o alvo que está sendo atacado. 

5.3. RANSONWARE 

É um tipo de arquivo malicioso que se autoinstala no computador 

da vítima e torna inacessível todos os seus dados. Ele funciona como um tipo de 

sequestrador virtual, em que depois da negação de serviço será cobrado um 

valor da vítima para que ela possa voltar a ter acesso. Geralmente o valor é 

cobrado em bitcoin, espécie de moeda utilizada virtualmente. 

O golpe tem evoluído ao longo do tempo, utilizando várias 
técnicas para desativar um computador. A mais recente 
evolução bloqueia o computador e não permite que o usuário 
acesse todos os programas. O computador, em seguida, exibe 
uma mensagem que diz ser de um ramo da polícia local. As 
mensagens são geralmente algo ao longo das linhas de "Você 

                                                           
12 https://professoraalice.jusbrasil.com.br/artigos/121814386/atracao-fatal-perseguicao-obsessiva-ou-
insidiosa-e-a-reforma-do-cp. 
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tem pesquisado materiais ilícitos e deve pagar uma multa" 
(O’GORMAN; MCDONALD, 2012, p. 2). 

Nota-se que o ransomware é uma modalidade de extorsão, onde 

um conhecido crime aplicado no “mundo real”, acompanhou os avanços 

tecnológicos e agora começou a ser usado como uma ferramenta virtual para o 

mal. Diógenes e Mauser afirmam que: 

A ideia do ransomware é muito simples: um software malicioso 
bloqueia o acesso ao computador e, em troca, pede que o 
usuário faça um pagamento, como se fosse um sequestro (do 
computador), em que esse refém (o computador) só será 
liberado quando o usuário efetuar o pagamento. […] Uma das 
formas que esse software vem usando para não só bloquear o 
acesso, mas também fazer com que os arquivos da vítima 
fiquem inacessíveis é por meio do uso de criptografia13, como é 
o caso do Cryptolocker14 (2015, p. 317). 

O ransomware é provavelmente uma das piores práticas 

criminosas que surgiram na internet, pois ela ataca diretamente o princípio da 

disponibilidade das informações, o que impede que o sistema do computador 

fique totalmente incapaz de executar qualquer ação básica, tornando o 

usuário/proprietário refém de seus próprios “objetos” pessoais.  

Segundo o Art. 147 do Código Penal que trata sobre “Ameaça” - 

Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio 

simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: pena - detenção, de um a seis 

meses, ou multa 

Portanto se a vítima se sente ameaçada com a negação de serviço 

dos seus próprios dados, ela pode recorrer à justiça. 

Já o Art. 146 do Código Penal que trata sobre o ato “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: pena - detenção, de três meses a um 

ano, ou multa. 

O Código Penal também aborda extorsão, quando em seu Art. 158, 

diz que: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o 

                                                           
13 Mecanismo que ajuda garantir que o conteúdo das informações só possa ser acessado por 

quem tem a chave de acesso. 
14 Infecção que codifica arquivos de computador. 
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intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, 

tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa: pena - reclusão, de quatro a 

dez anos, e multa. 

A extorsão é quase idêntica ao constrangimento ilegal. A diferença 

é que, na extorsão, o criminoso tem um objetivo específico: obter uma vantagem 

econômica indevida. Em ambos os crimes, o criminoso usa a ameaça para obter 

a cooperação da vítima, mas na extorsão a cooperação tem um objetivo 

econômico, que é o mesmo objetivo do ‘sequestrador virtual’15. 

Quando se trata de objetivo econômico, percebe-se que é 

exatamente o intuito do criminoso, pois ele está pedindo dinheiro em troca do 

restabelecimento da disponibilidade do sistema do computador. 

No dia 12 de maio de 2017 o mundo sofreu o seu maior ataque de 

sequestro de dados da história, cerca de 74 países e centenas de milhares de 

pessoas por todo mundo foram afetadas, os principais alvos foram grandes 

empresas e organizações. 

O jornal "The New York Times" diz que os ataques podem ter usado 

uma ferramenta que foi roubada da NSA, a agência de segurança nacional dos 

EUA. O vírus que se espalhou é o Wanna Decryptor, variante do ransomware 

WannaCry, diz o jornal16.  

Apesar de o foco central desses ataques não se concentrar nos 

computadores pessoais, usuários que utilizam as versões anteriores ao 

Windows 10 estam vulneráveis. 

O ponto positivo desse ataque em massa é que, no dia 14 de 

março, a Microsoft disponibilizou o patch KB4012598, uma atualização de 

segurança que previne a vulnerabilidade do Windows que permitiria a entrada 

do WannaCry nos sistemas Windows Vista e superiores. Os computadores que 

                                                           
15 http://direito.folha.uol.com.br/blog/sequestro-virtual. 
16http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/hospitais-publicos-na-inglaterra-sao-alvo-cyber-
ataques-em-larga-escala.ghtml. 
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não receberem tal atualização de segurança são passíveis de se tornarem novas 

vítimas do ransomware17. 

5.4. REVENGE PORN 

A prática do revenge porn, ou do pornô por vingança, consiste na 

divulgação ou compartilhamento de arquivos íntimos sem autorização dos 

proprietários. Essa prática consiste em expor fotos e/ou vídeos íntimos de uma 

pessoa sem o seu consentimento. As imagens circulam por fóruns, redes sociais 

e pelas entranhas da deep web, Petrosillo (2015). A mesma autora ainda 

complementa: “O revenge porn popularizou-se pelo envio de mensagens de 

caráter erótico e sensual por meio de celulares (sexting). Porém, já se 

apresentava no contexto anterior ao da proliferação dos aparelhos móveis, com 

filmagens caseiras de atos sexuais (sex tapes) ”. 

Este é mais um tipo de crime que surgiu com o avanço da 

tecnologia e, por ser um delito relativamente novo, é comum que muitos casos 

denunciados passam impunes pela justiça. Muitas autoridades e diversos 

autores de livros defendem a criminalização do revenge porn. 

Em estudo realizado por uma pesquisadora da revista Marie Claire 

(2016), foi apontado que as principais vítimas dos ataques cibernéticos as 

mulheres. Na maioria dos casos o autor da infração é o ex-companheiro ou 

algum outro homem que a esteja assediando. 

O Facebook, principal rede social do mundo, adotada por cerca de 

um bilhão e meio de pessoas é também uma poderosa ferramenta na 

propagação de crimes virtuais.  

À Marie Claire, o Facebook disse estar comprometido em corrigir 

erros e agir com transparência nesse tipo de situação. Afirmou ainda que lida 

com milhões de denúncias por semana e que tenta promover um debate sobre 

discursos de ódio com a criação de uma central de segurança contra o bullying, 

e também organiza eventos voltados ao empoderamento feminino18. 

                                                           
17 http://meiobit.com/365421/microsoft-windows-xp-update-atualizacao-seguranca-patch-contra-
ransomware-wannacry/ 
18 Trecho da entrevista ao Facebook concedida a revista Marie Claire em 2016. 
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Apesar de receber milhares de denunciar todos os dias, o 

Facebook ainda revela a dificuldade que é tratar como crime a exposição de 

dados pessoais por via de seus usuários. 

Citron e Franks (2014), após realizarem um estudo nos Estados 

Unidos, constataram que o grande problema, entretanto, é que a maioria das 

vítimas não têm recursos para trazer ações civis, [..] muitas não podem se dar 

ao luxo de processar seus perpetradores. Um outro problema que as autoras 

apontam é que a maioria dos advogados não conhece essa área do direito e não 

estão preparados para lidar com as evidências do assédio on-line. 

Autores como Salter & Crofts (2015) também falam sobre as 

questões de impunidade relacionadas ao revenge porn. Segundo uma pesquisa 

realizada por eles chamada “Responding to revenge porn: Challenges to online 

legal impunity” (tradução literal: Respondendo à pornografia vingativa: Desafios 

para a impunidade legal on-line), foi observado que tanto mulheres quanto 

homens podem ser vítimas da divulgação de conteúdos íntimos, porém as 

mulheres são as maiores afetadas com esse tipo de crime. Outro dado que pôde 

ser constatado é que os perpetradores que compartilham pornografia infantil 

foram, em sua maioria, punidos, resultado quase que totalmente diferente das 

pessoas que divulgavam conteúdo íntimo de adultos. 

Os estudos de Salter & Crofts (2015) ainda apontam que os 

principais criminosos são do sexo masculino: “os homens compartilham 

pornografia uns com os outros para afirmar os laços masculinos através de uma 

objetificação das mulheres, muitas vezes com toques fortemente depreciativos”. 

Eles ainda puderam constatar que os principais alvos são em sua 

maioria mulheres, seguido logo depois pelos homossexuais. As vítimas de 

pornografia por vingança podem achar que as imagens compartilhadas sem seu 

consentimento podem servir como pontos de inflamação para as subculturas 

online misóginas (SALTER; CROF. 2015, p. 4). 

É possível concluir que a cultura machista-sexista da nossa 

sociedade se adaptou ao uso de novas tecnologias e tornou-se, não a única, 

mas uma das maiores responsáveis por ampliar esse tipo de crime. 
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A ONG SaferNet traz dados bem pouco animadores para a luta 

feminina: as mulheres são as maiores vítimas dos crimes virtuais. Elas 

correspondem a 65% dos casos de cyberbullying e ofensa (intimidação na 

internet) e 67% dos casos de dos casos de sexting (mensagens de conteúdo 

íntimo e sexual) e exposição íntima. O número de casos de revenge porn no 

Brasil, quadruplicou nos últimos anos19. 

Para tentar combater a prática de pornô por vingança o Facebook 

está adicionando ferramentas ao seu serviço para tornar mais fácil para usuários 

denunciarem atos de "vingança pornô" e para impedir automaticamente que as 

imagens sejam compartilhadas de novo. [...] O sistema funcionará não só no site, 

mas também no Instagram e no Messenger20. 

5.5. DOXXING 

O doxxing é uma prática na internet que pode ser considerada 

criminosa dependendo da parte que se sinta prejudicada. Ela consiste em 

divulgar dados de pessoas comuns na internet com a finalidade de levar ao 

conhecimento de todo o público aquelas informações.  

Uma pesquisa da Microsoft revela que grande parte dos brasileiros 

já foi exposta a pelo menos um risco online, como o doxxing — abreviação do 

termo “dropping box”, que pode ser interpretado como “liberação de 

documentos”. O abuso é temido por mais de 50% dos usuários no Brasil e gera 

mais preocupações com as consequências do que os riscos de danos à 

reputação pessoal ou discriminação.21 

Embora o intuito do doxxing seja divulgar documentos privados, 

esta ação não é considerada ilegal, já que a base de dados utilizada na 

divulgação pode ser encontrada na própria web.  

Existem dois extremos desta mesma prática: a primeira delas parte 

de um problema social conhecido como invasão de privacidade, ou seja, os 

                                                           
19https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/03/08/mulheres-sao-maiores-vitimas-de-
vazamentos -na-internet-saiba-se-proteger.htm 
20 http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/facebook-anuncia-sistema-para-barrar-vinganca-porno-
na-rede-social-instagram-e-messenger.ghtml 
21 http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2017/02/voce-sabe-o-que-e-doxxing-
mais-de-50-dos-brasileiros-teme-abusos.html 
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documentos expostos na internet sem a autorização dos donos implicam um 

grande problema, pois a vítima em questão pode sofrer diversos ataques de 

criminosos cibernéticos; a segunda pode ser usada como proposito totalmente 

oposto, embora a premissa também parta da divulgação de dados privados, isso 

significa dizer que os documentos expostos servirão para ampliar o 

conhecimento do público em geral sobre as ações de figuras importantes, como 

por exemplos políticos e criminosos perigosos. 
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6. METODOLOGIA 

 

6.1. MOTIVAÇÃO PARA O PROBLEMA 

O primeiro passo no desenvolvimento deste trabalho ocorre 

quando é definida a área de pesquisa, o motivo pelo qual foi escolhido se 

aprofundar nesse tema vem da relevante necessidade de se entender o que 

podemos chamar de fenômeno dos crimes virtuais, com foco principal nos 

ataques ocorrentes nas redes sociais e por se tratar de um tipo de delito 

relativamente novo, foi preciso investigar como esses crimes são caracterizados, 

o dano causado na vida profissional e pessoal das vítimas, medidas legais e 

medidas de segurança. 

Após consultar diversos autores que puderam dar contribuição para 

a área de pesquisa desse tema, começou a definição de escolha do público alvo 

e o porquê desta decisão, na sequência foi encontrado o grupo que faria parte 

do objeto de pesquisa e a justificativa para esta decisão. 

Nesta etapa começou a ser elaborada a primeira versão ou uma 

versão teste do questionário que foi aplicado, sempre com base nos 

apontamentos indicados nos objetivos específicos deste trabalho, fazendo um 

recorte no foco principal do tema, buscando encontrar perguntas relevantes que 

poderiam trazer um feedback mais específico do público alvo. 

Os apontamentos principais do questionário classificam as 

pessoas que responderam de acordo com a sua faixa etária, facilitando uma 

melhor identificação dos grupos que ganharam evidência em determinados 

pontos da pesquisa, como, por exemplo, o grupo que se encontra a maior faixa 

de ocorrência de crimes virtuais e o grupo que menos sente segurança ao utilizar 

qualquer rede social.  

Em sequência a este processo foi realizada a caracterização da 

pesquisa – mais detalhes no item a seguir –, etapa que pôde ser colocada em 

prática com a definição dos métodos quali-quantitativos na análise dos 

questionários. 
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6.2. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa pode ser caracterizada como um procedimento racional 

e sistemático. Segundo Gil (2008) quando não se dispõe de informação 

suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação disponível 

se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente 

relacionada ao problema. 

Considerando o fato da existência de diversos modelos de 

pesquisa, foi necessário pensar com cautela sobre qual o tipo seria mais eficiente 

para se adequar à investigação central deste trabalho, e como as perguntas 

levantadas ao longo dessa construção seriam respondidas. 

O modelo inicial escolhido foi a pesquisa quantitativa, pois, 

segundo a definição de Mattar (2001) citado por Oliveira (2011, p. 25), esta busca 

a validação das hipóteses mediante a utilização de dados estruturados, 

estatísticos, com análise de um grande número de casos representativos, o que 

trouxe para essa pesquisa dados importantes na análise dos questionários.  

O método de mensurar a ocorrência de crimes virtuais e a 

abrangência desses ataques em determinados grupos seria um passo 

fundamental, porém somente classificar feedback em números não responderia 

de forma honesta todas as perguntas concebidas nessa monografia. Portanto, 

passou também a ser crucial a captação das informações pelo público alvo de 

modo subjetivo, para que finalmente o problema que sustenta esse trabalho 

fosse realmente anatomizado. 

A abordagem que completaria essa lacuna causada pela falta de 

profundidade foi então a pesquisa qualitativa, que segundo Minayo (1994) este 

tipo de pesquisa responde a questões muito particulares, pois ela se ocupa, nas 

Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser 

quantificado. Sendo assim, conclui-se dizer que o método mais eficaz para se 

obter dados pela da vivência do público alvo é a pesquisa qualitativa. 

Para Goldenberg (1997), a pesquisa qualitativa: 

Não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, 
com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de 
uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam a 
abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende 
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um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as 
ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma 
metodologia própria. Assim, os pesquisadores qualitativos 
recusam o modelo positivista aplicado ao estudo da EAD vida 
social, uma vez que o pesquisador não pode fazer julgamentos 
nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a 
pesquisa (citado por GERHARDT; SILVEIRA.. 2009, p. 31).  

Godoy (2005), assim como Minayo (1994), Goldenberg (1997) e 

Gerhardt e Silveira (2009), defende que a conquista de informações mais 

subjetivas envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e 

processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação 

estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. 

À vista disso, a abordagem realizada nesta investigação é do tipo 

quali-quantitativa, pois reúne dois tipos de pesquisa, que separadas diferem em 

suas especificidades, mas se trabalhadas de forma tautócrona possibilitam unir 

a lógica dos fatos encontrados nos dados estatísticos à os pressupostos por trás 

dos crimes virtuais sofridos pelas vítimas. 

Para Minayo (2002), não existe um "continuum" entre "qualitativo-

quantitativo", em que o primeiro termo seria o lugar da "intuição", da "exploração" 

e do "subjetivismo"; e o segundo representaria o espaço do científico, porque 

traduzido "objetivamente" e em "dados matemáticos". 

6.3. PROCEDIMENTOS 

Para que esta pesquisa fosse realizada, primeiramente, foi 

importante cumprir os passos de forma orquestrada, de acordo com o 

planejamento realizado no início, na sequência, a etapa foi escolher quais 

ferramentas seriam utilizadas para a execução da tarefa, e por fim, a aplicação 

do questionário com o público. 

O questionário foi desenvolvido por meio da plataforma Google 

Form, ferramenta que auxilia na criação de formulários dinâmicos, disponível 

online para todos os usuários cadastrados. 

Mesmo existindo diversos outros instrumentos de criação de 

formulários, a escolha de utilização dessa ferramenta se deu justamente pela 

forma adaptável que ela se mostra com o seu utilizador, possibilitando ao 
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pesquisador um leque maior de caminhos para abordar na aplicação, 

viabilizando ao indivíduo que está respondendo um grau maior de compreensão 

da pergunta por meio da dinamicidade aproveitada pelo criador do formulário. 

O primeiro meio para aplicação do questionário foi o SUAP – 

Sistema Único de Atendimento Público –, desenvolvimento pela própria equipe 

do IFRN, e por se tratar da ferramenta que alunos, professores e servidores têm 

acesso autenticado, foi escolhido para o envio dos questionários, que chegavam 

diretamente na caixa de entrada dos usuários, porém a visibilidade alcançada 

pelo SUAP foi muito abaixo do esperado, e por isso precisou ser selecionada 

uma ferramenta adicional, importante na divulgação e propagação de 

informações, e um dos destaques investigados neste trabalho, a rede social 

Facebook. 

A escolha pela utilização do Facebook, em vez de outras redes 

sociais vem do fato de ela ter a maior quantidade de usuários do planeta e por 

ser a maior, a visibilidade que ela traria foi algo importante a ser pensado. 

O Facebook, por meio de sua função de reunir pessoas com 

interesses parecidos, levou esta pesquisa até o grupo de informações do IFRN 

campus – Ipanguaçu, o que ascendeu o alcance desta pesquisa em pouco mais 

de duzentos por cento, possibilitando a conclusão da coleta de dados e análise 

das informações encaminhadas diretamente pelo Google Forms. 
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7. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

O questionário foi aplicado para três diferentes classes de pessoas 

que compõem as essenciais funções do IFRN, sendo elas: os docentes, os 

discentes e os servidores técnicos e administrativos. Por questão de estratégia, 

para que os pesquisados sentissem segurança suficiente para responder 

algumas perguntas pessoais, foi definido que não seria preciso se identificar ou 

declarar seu ofício no campus. 

Com base na ação anterior, os dados foram organizados de acordo 

com a faixa etária do público alvo (ver Gráfico 1), e esse foi o ponto inicial para 

a construção desta análise. Cerca de 138 pessoas (cearca de n% da população 

do campus)22 se dispuseram a responder o questionário sobre segurança e 

crimes virtuais. 

 

Gráfico 1 - Faixa etária dos pesquisados 

Considerando que alunos do técnico integrado ingressam no IFRN 

por volta de quatorze a quinze anos e concluem o curso com dezoito e dezenove 

anos de idade em média, é possível deduzir que esse grupo retrata a maior taxa 

de respostas, cerca de 57% dos pesquisados são jovens que estão em algum 

                                                           
22 N total de alunos e servidores do campus. 
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curso de nível médio no campus, os outros 43% restantes compõem o grupo 

formado por alunos de licenciatura, cursos subsequentes, de modalidade EJA e 

docentes e servidores. 

Esta pesquisa constatou que 100% dos pesquisados responderam 

“sim”, quando perguntados sobre a utilização de alguma rede social, o que pode 

indicar forte presença desses instrumentos de interação e comunicação virtual, 

como sugere o Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Redes Sociais mais utilizadas 

Dos dados analisados, foi constatado um domínio da rede social 

com mais usuários no mundo, o Facebook, cerca de 9 entre 10 pessoas são 

adeptas, logo em seguida vem os aplicativos WhatsApp, Instagram e Snapchat 

– esses dois primeiros ganharam versões para desktop recentemente –, na 

sequência aparece o microblog Twitter, outros 28% dos pesquisados 

responderam utilizar outra diferente rede social. 

O Gráfico 3 representa a relação das redes sociais mais utilizadas 

de acordo com a faixa etária dos pesquisados. Esses dados foram agrupados 

em duas classes distintas, sendo elas: Os dados equivalentes ao grupo de 

jovens entre 14 e 19 anos, intitulado “grupo 1” e os dados equivalentes as 

pessoas com 20 anos ou mais, chamado de “grupo 2”.  
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Essa separação por grupos etários feita nesta pesquisa, teve como 

objetivo fragmentar todas as informações recebidas e fazer um diagnóstico mais 

profundo do problema em questão. 

O número proporcional de pessoas que utilizam alguma rede social 

pertencentes ao grupo 1 é superior ao do grupo 2, porém a diferença estatística 

entre esses grupos não é algo desproporcional, o que provavelmente indica que 

a troca de mensagens instantâneas e o compartilhamento de informações a todo 

momento é uma tendência na nossa sociedade, e que o público mais experiente 

consegue permanecer igualmente conectado quanto o mais novo. 

Gráfico 3 - Redes sociais mais utilizadas agrupadas de acordo com a idade dos pesquisados 

Foi possível observar que o aplicativo Snapchat tem mais usuários 

entre 14 e 19 anos, diferentemente do que ocorre com o Twitter quando a maioria 

dos usuários já ultrapassou os 20 anos de idade, essas duas redes sociais 

citadas anteriormente possuem profunda semelhança entre si, para quem não é 

adepto do Facebook, ambas podem ser utilizadas para divulgar informações e 

notícias de modo rápido e curto, porém com as suas especificidades, enquanto 

o Snapchat se baseia em postagens gráficas com um prazo de validade para 

serem apagadas, o Twitter é singularizado por limitar o tamanho textual das suas 

publicações. 
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A preferência dos mais jovens pelo Snapchat pode ser explicada 

porque provavelmente as publicações de cunho gráfico conseguem atrair mais 

atenção desse público do que postagens de somente caráter textual. Facebook, 

Instagram e WhatsApp são as três redes sociais mais populares em todos os 

segmentos pesquisados, coincidência ou não, todas administradas por Mark 

Zuckerberg23, mas fato é que essas duas últimas citadas surgiram com a 

massificação do uso dos dispositivos móveis. 

As informações apresentadas no Gráfico 4 representam o nível de 

segurança ao utilizar alguma rede social, segundo as pessoas pesquisadas. 

Gráfico 4 - Nível de segurança nas redes sociais 

Perguntados sobre a segurança ao utilizar as redes sociais, 71% 

dos pesquisados responderam estar em um nível intermediário de segurança, 

18% se sentem pouco seguros – esse índice aumenta quando levados em 

consideração somente os dados equivalentes ao grupo de pessoas com 20 anos 

ou mais, cerca de 26% -, e somente 11% dos pesquisados consideram as redes 

sociais como um ambiente muito seguro.  

Um fato relevante descoberto nesta investigação é que mesmo 

com o baixo índice de pessoas que consideram as redes sociais como um 

                                                           
23 Um dos fundadores da rede social Facebook. 
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ambiente pouco seguro, a popularidade dessas ferramentas de interação social 

e comunicação segue em alta. 

Fenômeno este que pode ser explicado sob a perspectiva da 

democratização tecnológica, embora pessoas com mais dificuldades sociais e 

financeiras encontrem mais obstáculos e o avanço para elas se desenvolvam 

mais lento, fato é que atualmente comparado com alguns anos atrás – não tão 

longínquos –, a disponibilidade de plataformas das redes sociais cresceu, 

possibilitando o acesso em dispositivos móveis, seguimento tecnológico que 

mais cresceu no Brasil24. 

Com relação à privacidade e segurança dos dados, 86,2% dos 

pesquisados afirmaram não ler os termos de segurança e a política de 

privacidade das redes sociais ao criar alguma conta. É possível inferir, a partir 

desta confirmação, que a maioria dos usuários não está ciente que os seus 

dados, ações e ligações podem estar sendo monitorados e coletados para fins 

que visam à melhoria do serviço oferecido, mas que servem também para a 

promoção de anúncios e estratégias mercadológicas. 

É preciso deixar claro que alguns crimes cometidos no meio virtual 

não estão diretamente ligados, ou sequer ocorrem por meio das redes sociais, 

como é caso de invasão de hackers em sistemas corporativos e a criação de 

blogs ou páginas na web que visam denegrir a imagem ou a honra de uma 

pessoa ou um grupo em geral.  

A Tabela 1 exibe um ranking dos crimes virtuais ocorridos por meio 

das redes, os ataques relacionados à invasão de privacidade figuram na primeira 

posição dos crimes relatados, segundo as pessoas pesquisadas. 

A falsidade ideológica foi um dos crimes mais citados nesta 

pesquisa, esta é mais uma modalidade de um delito ocorrente no mundo físico 

que foi adaptado para mundo virtual, assim como os crimes contra a honra e os 

diversos tipos de fraude, conforme o relato do entrevistado 1. 

 

                                                           
24 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente dados relativos 
ao uso dos telefones celulares no Brasil. Fonte: https://www.tecmundo.com.br/brasil/39797-ibge-
uso-de-celular-e-internet-cresceu-mais-de-100-no-brasil-em-seis-anos.htm 
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Crime Relatado Frequência 

Invasão (de privacidade e dispositivo) 9 
Divulgação de material de cunho intimo 8 

Falsidade Ideológica/Phishing 6 
Homofobia 4 

Ameaça/Intimidação 2 
Calúnia e Difamação 2 

Ciberstalking 2 
Linchamento Virtual 1 

Tabela 1 - Ranking dos crimes virtuais mais relatados 

 “Falsidade ideológica: um cara mais velho se passou por uma novinha e 

pediu pra trocar nudes, por sorte descobri a tempo”. 

A utilização de perfis falsos na internet é usada frequentemente 

como escudo por criminosos virtuais que buscam aproximação dos seus alvos, 

mas sem revelar a sua verdadeira identidade, como visto no relato anterior. O 

anonimato virtual também pode ser considerado responsável na propagação de 

outros crimes, como a exposição de conversas, dados privados e conteúdos 

íntimos. 

Os novos meios de comunicação são responsáveis hoje em dia 

pela rapidez das informações no nosso cotidiano, o desenfreado tráfego de 

dados e a necessidade constante de se manter conectado acaba transportando 

para o mundo virtual algumas situações que podem ser presenciadas no mundo 

real, sejam elas de cunho humano-social ou antiquadas, como por exemplo 

mobilizações a favor de reformas políticas necessárias, como também a 

incitação à violência. 

A intolerância a diversidade foi levada ao meio virtual por grupos 

mais conservadores, o que provavelmente reflete diretamente nos inúmeros 

casos de homofobia relatados nesta pesquisa, a falta de punição, ou melhor, a 

falta de leis específicas para estes casos garante na maioria das vezes que o 

agressor fique em pune. 

A falta de informação é muitas vezes a culpada pela impunidade, 

já que vítimas de ataques virtuais podem não saber que estão amparadas 

legalmente, cerca de 23% dos pesquisados responderam não saber o que é um 

crime virtual, em contrapartida a esses dados, cerca de 24,6% pessoas que 

responderam o questionário confirmam que já sofreram com crimes cometidos 
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no mundo virtual, desses, 13,8% conseguiram identificar o autor do ataque e 

somente 4,3% dos afetados denunciaram seus perpetradores, porém 0,7% dos 

denunciados foram punidos pela lei. 

É alarmante como os números vão se contraindo quando se 

aprofundando na raiz do problema, no final da informação anterior é notado que 

menos de 1% dos agressores pagam pelos seus atos, o que leva a duas 

possíveis hipóteses, a primeira parcialmente discutida, quando se trata da falta 

de informação das vítimas, já a segunda é bem mais séria pois leva a questionar 

se realmente temos leis com alcance para as ações executadas no mundo 

virtual. 

Mas fato é que das informações dispostas nos relatos, a taxa de 

pessoas que denunciaram às autoridades a ocorrência de crimes virtuais é muito 

baixa, a falta de debate e de exposição sobre este tema na nossa sociedade e o 

conhecimento sobre real agressores punidos podem pesar diretamente neste 

número, como visto em alguns depoimentos, boa parte dos crimes virtuais 

recorrentes afetam diretamente a vida pública e familiar dos envolvidos, o que 

causa vergonha concomitante à sensação de medo e insegurança quando surge 

a opção de denunciar o autor do ataque. 

De acordo com as informações obtidas, todos os criminosos se 

aproveitaram do poder do anonimato que a internet pode proporcionar para 

cometer seus atos danosos, o que implica diretamente a baixa quantidade de 

pessoas que responderam afirmativamente quando perguntados se 

conseguiram identificar o autor do ataque. 

Porventura, as palavras mais utilizadas para descrever os efeitos 

dos crimes virtuais na vida social e profissional das vítimas foram “medo, 

insegurança, constrangimento e vergonha”, é exatamente esse o objetivo do 

agressor, já que em sua maioria utilizam a intimidação como forma de garantia 

de continuar agindo assim, com a vítima fragilizada e sem saber a quem recorrer 

ou como se defender, o crime acaba passando impune e camuflado diante da 

sociedade. 

O relato do pesquisado 2 a seguir proporciona identificar diversos 

crimes ocorridos em uma única situação, o que traz à tona o debate acerca do 
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poder que tem as redes sociais em suscitarem fortemente os discursos de ódio 

promovidos por meio de linchamentos virtuais. 

“Um rapaz da minha cidade, de posição política diferente da 

minha à época, me acusou de ser o autor de uma página no 
facebook que satirizava a candidata que ele apoiava. Além da 
calúnia em questão, ele ainda me ameaçou publicamente e fez 
uso da minha orientação sexual (na época, não assumida 

publicamente) para me ridicularizar e minimizar na web. ” 

Em um dos poucos casos em que a vítima contou que conseguiu 

identificar o seu agressor, é possível notar como as redes sociais podem ser 

usadas como ferramentas na propagação de ódio, no caso em questão a 

sexualidade foi exposta indevidamente e a sua ideologia política foi 

ridicularizada, ainda é possível ver indícios que o autor do ataque buscava o 

linchamento virtual de seu alvo, já que por meio de seu perfil ele buscou inflamar 

aquela população ridicularizando a vítima.  

Como citado anteriormente, mas ainda não aprofundado, o 

linchamento virtual é um crime derivado do mundo offline, em que indivíduos 

comuns buscam justiça com as próprias mãos nem que para isso tenham que 

passar pelas leis vigentes. Partindo desse conceito, o linchamento virtual se 

baseia na palavra de um formador de opinião como verdade absoluta, que 

dissemina seu ódio contra determinado grupo ou pessoa para os seus 

seguidores, a partir desse momento, começarem a perseguição direta ao alvo. 

O crime relatado conforme o pesquisado 3, traz o relato de alguém 

que sofreu com injúria e difamação no Facebook, provocado por alguém que 

criou um perfil falso para cometer esses atos. O autor deste ataque foi 

identificado, porém a vítima não denunciou. 

“Uma ex do meu atual usava de uma rede social (facebook fake) para 

denegrir minha imagem. Ela falava coisas horrorosas sobre mim e ela nem me conhecia. 

Isso me deixou extremamente depressiva”. 

Como foi possível perceber com o comentário do pesquisado 125, 

não é necessário fazer nada para se tornar uma vítima de crime de ódio nas 

redes sociais, basta não ser contemplado com a empatia do agressor para que 

os ataques comecem. O ódio descrito em questão foi derivado de ciúmes por um 

término de relacionamento. 
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Durante os estudos feitos no levantamento dos possíveis 

problemas que levaram a ocorrências desses delitos virtuais, ficou explícito a 

forte incidência de crimes contra a honra, a atitude de denegrir seja de qual 

maneira for a vítima, é um dos maiores objetivos dos agressores, possivelmente 

esse é o combustível que alimenta violações como o revenge porn ou qualquer 

divulgação de conteúdos íntimos sem autorização do proprietário. 

A exposição de conteúdos íntimos postados, compartilhados ou 

enviados nas redes sociais ou nos aplicativos de troca de mensagens vem 

crescendo de forma insidiosa, conforme constatado nesta pesquisa, foi o 

segundo crime que mais ocorreu, segundo os pesquisados. 
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8. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES 

 

A ocorrência de novos tipos de crimes cometidos por intermédio de 

novas ferramentas de comunicação, amplamente utilizadas nos dias de hoje, as 

redes sociais, é um fato recorrente que tem ganhado destaque, mas que não 

vem sendo discutido devidamente pela sociedade. A importância do debate e 

das reflexões acerca do comportamento dos usuários nas redes sociais é um 

passo fundamental para tentar compreender esse fenômeno. 

O público investigado escolhido foi de forma proposital, com o 

intuito de alavancar as discussões realizadas nesta pesquisa para toda a 

comunidade IFRN, como forma de contribuição para a sociedade e como 

incentivo aos demais discentes do campus, em especial aos alunos do curso de 

licenciatura em informática que estão ingressando e possam complementar 

futuramente essa pesquisa com novas discussões. 

As dificuldades encontradas nesta pesquisa se deram 

principalmente pelo acervo bibliográfico na língua portuguesa sobre crimes 

virtuais e amparos legais se mostrarem um tanto limitados em comparação com 

o conteúdo já investigado em outras línguas. 

Como o problema central deste tema transita pelas áreas de Direito 

Penal, Cibercultura e Segurança da Informação, foi necessário construir com 

solidez todos os passos a serem percorridos ao longo da pesquisa, para que 

fossem respondidas ao máximo todas as inquietações possíveis, dentro de suas 

capacidades. 

As amostras desses dados foram coletadas, analisadas e 

comparadas de acordo a faixa etária dos pesquisados, para que, assim, fosse 

possível investigar minunciosamente uma possível incidência de crimes virtuais 

contra determinados grupos, possibilitando identificar os principais alvos desses 

ataques. 

Os estudos revelaram que mesmo as redes sociais não passando 

um sentimento de segurança para os seus utilizadores, o número de adeptos 

segue em uma crescente, desde o público mais jovem ao mais experiente, o que 

evidencia forte tendência de crescimento para as próximas gerações 
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Os resultados encontrados mostram que as vítimas que foram 

vítimas de crimes virtuais por meio das redes sociais carregaram consigo um 

profundo trauma, que implicou diretamente na vida social e profissional, o medo 

e a insegurança foram um dos principais fatores que levaram os afetados por 

esses delitos a não denunciarem seus atacantes. 

Um fator importante que explica o porquê de diversas vítimas não 

denunciarem seus atacantes é a falta de informação sobre o tema, que implicou 

diretamente na baixa taxa de denúncias registradas, aliada a isso entra em 

conjunto os crimes que foram realizadas com escudo proveniente do anonimato 

virtual. 

Por mais que se espere que as pessoas utilizem o meio virtual com 

um mínimo de conhecimento sobre defesa contra ataques cibernéticos, a 

realidade pesquisada mostrou dados que fogem a essa estimativa. Parte dos 

dados examinados mostraram que as vulnerabilidades de sistema e de proteção 

são as principais portas de entrada para a ocorrência dos ataques no 

ciberespaço, mas há também de salientar que não existe método 100% eficaz 

que garanta a defesa contra esses delitos, o que ocorre no mundo virtual é 

somente um reflexo do nosso mundo real, em que a falta de insegurança e o 

medo andam constantes de mão dadas. Após esta pesquisa acredita-se que a 

melhor estratégia de defesa contra esses ataques é a informação, seja como 

forma de proteção ou para os reparos legais causados por estes atos criminosos. 
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ANEXO I 

Questionário realizado com servidores e discentes do IFRN Ipanguaçu 

1  Qual a sua idade?  
(  ) Entre 14 e 15 anos   (  ) Entre 16 e 17 anos    (   ) Entre 18 e 19 anos 
(  ) Entre 20 e 21 anos  (  ) Mais de 21 anos 
 
2  Você utiliza alguma rede social? 
(   ) Sim  (  ) Não 
 
3  Qual ou quais redes sociais você utiliza?__________________________________ 
 
4  Quanto você se sente seguro usando as redes sociais?  
 1 2 3 4 5 6 

 
 
5  Destaque a sua sensação de segurança utilizando o Facebook. 

A opção 0 deve ser selecionada caso você não utilize esta ferramenta. 
0 1 2 3 4 5 

 
 
6  Destaque a sua sensação de segurança utilizando o WhatsApp * 

A opção 0 deve ser selecionada caso você não utilize esta ferramenta 
1 1 2 3 4 5 

 
 
7  Destaque a sua sensação de segurança utilizando o Twitter  
A opção 0 deve ser selecionada caso você não utilize esta ferramenta 
 0 1 2 3 4 5 

 
 
8  Destaque a sua sensação de segurança utilizando o Instagram * 

A opção 0 deve ser selecionada caso você não utilize esta ferramenta. 
0 1 2 3 4 5 

 
 
9  Destaque a sua sensação de segurança utilizando o Snapchat * 

A opção 0 deve ser selecionada caso você não utilize esta ferramenta. 
0     1 2 3 4 5 

 
 
10  Destaque a sua sensação de segurança utilizando o Tinder 

A opção 0 deve ser selecionada caso você não utilize esta ferramenta 
 0 1 2 3 4 5 

 

Pouco seguro Muito Seguro Pouco seguro 
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11  Ao criar uma conta nas redes sociais você ler os termos de segurança? 
(   ) Sim  (  ) Não 

 
12  Você sabe o que é um crime virtual? 
(   ) Sim  (  ) Não 
 
13  Você já sofreu algum crime virtual (Bullying, exposição, furto de dados, falsidade ideológica, 
etc.)? 
(   ) Sim  (  ) Não 
 
14  Descreva brevemente o fato ocorrido 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
15  Quais os danos desse crime virtual na sua vida social e profissional? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
16  Você conseguiu identificar o(s) autor(es) do ataque? 
(   ) Sim  (  ) Não  (   )Não se aplica 
 
17  Você denunciou o autor do ataque?  
(   ) Sim  (  ) Não  (   )Não se aplica 
 

18  O autor do ataque foi punido pela lei?  
(   ) Sim  (  ) Não  (   )Não se aplica 
 

19  Você conhece alguém que já sofreu algum crime virtual? 
(   ) Sim  (  ) Não 

 

 


