
ffiário rurlaneto neto 
José Cduardo Lourenço dos Santos 

Cron Ueríssimo Gimenes 

Crimes na internet e 
inquérito policial eletrônico 

o livro é a porta que se abre para a realização do homem. 

edip~Jair Lot Vieira 

STJ00105899 



Copyright desta edição © 2018 by Edipro Edições Profissionais LIda. 

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida ou transmitida 
de qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônicos ou mecânicos, incluindo fotocópia, gravação 
ou qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informações, sem permissão por escrito 
do editor. 

Grafia conforme o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

2' edição 2018, revista, ampliada e atualizada 

Editores: Jair Lol Vieira e Maira Lo! Vieira Micales 

Coordenação editorial: Fernanda Godoy Tarcínalli 

Produção gráfica editorial: Alexandre Rudyard Benevides 

Revisão: Angela Moraes e Viviam Moreira 

Arte: Karine Morelo de Almeida 

Imagem da capa: 123RF: https:/IbLI23rf.comlprofile_lnok'>InokI123RFlmagens 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) 

Furlaneto Neto, Mário 

Crimes na internet e inquérito policial eletrônico I Mário 

Furlaneto Neto, José Eduardo Lourenço dos Santos, Eron 

Veríssimo Gimenes - 2. ed. São Paulo: Edipro, 2018. 


Bibliografia. 


ISBN 978-85-521-0021-8 


I. Crime por computador 2. Inquérito polícial eletrônico 
3. Internet (Rede de computadores) Leis e legislação 

Brasil I. Santos, José Eduardo Lourenço dos. 11. Gimenes, 

Eron Verissimo. IIL Título. 


12-02608 CDU-34:68L324(81) 

lndke para catálogo sistemático: 
l. Brasil: Internet: Aspectos jurídicos: Direito 34:681.324(81) 

_ ~A~\ 
._/ 

ediplrã! 11/1 {2 '"''1 
São Paulo: (11) 3107-4788. Bauru: (14) 3234-4121 
www.edipro.com.br.edipro@edipro.com.bra @editoraedipro • @editoraedipro 

STJ00105899 

www.edipro.com.br.edipro@edipro.com.br
https:/IbLI23rf.comlprofile_lnok'>InokI123RFlmagens


: by Edipro Edições Profissionais Ltda. 

Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida ou transmitida 
;quer meios, eletrônicos ou mecânicos, incluindo fotocópia, gravação 
!namento e recuperação de informações, sem permissão por escrito 

) Ortográfico da Língua Portuguesa, 

la e atualizada 

.íra Lo! Vieira Micales 

mda Godoy Tarcinalli 

llexandre Rudyard Benevides 

riam Moreira 

!ida 

Is:/lbr.123rf.com Iprofi1e _I nok '>1 nokl J23RFI magens 

ação na Publicação (CIP) 
Brasil) 

to policial eletrônico I Mário 
o Lourenço dos Santos, Eron 
- São Paulo: Edipro, 2018, 

, Inquérito policial eletrônico 
tadores) Leis e legislação 
o Lourenço dos, 11. Gimenes, 

CDU-34:68L324(81) 

5: Direito 34:681.324(81) 

'"" 2;"",'}
ru: (14) 3234-4121 
xlipro.com, br 
raedipro 

, 
SUMARIO 

1. AINTERNET: 
ORIGEM, EVOWÇÃO ECRIMINALlDADE ........................................ 11 
1.1. Origem e evolução da rede mundial de computadores ....... 11 

1.2. Usos da internet ........................................................................ 15 
1.3. O princípio da legalidade, a tipicidade e a seleção 

do fato punível ........................................................................ .. 19 

1.4. Aplicabilidade da analogia ...................................................... . 24 
1.5. Dos crimes informáticos ......................................................... 27 

2. CRIMES PRATICADOS POR MEIO DA INTERNET ............................. 45 

2.1. Ameaça ..................................................................................... .. 45 

2.1.1. Ameaça praticada por meio da internet .................... . 46 
2.2. Calúnia ....................................................................................... . 46 
2.3. Difamação ................................................................................. . 48 

2.4. Injúria ......................................................................................... . 49 

2.4.1. Advogados e crime de injúria ...................................... 51 

2.5. Disposições comuns aos crimes contra a honra .................. 51 

2.6. A internet e os crimes contra a honra ................................... 53 

2.7. Invasão de dispositivo informático ........................................ 54 

2.8. Furto ........................................................................................... 61 

2.8.1. Furto mediante fraude: art. 1 § 4°, lI, 
do Código Penal .......................................................... .. 62 

2.8.2. Furto mediante fraude praticado por meio 
da internet.. ..................................................................... . 65 

STJ00105899 

http:xlipro.com
http:Is:/lbr.123rf.com


6 I CRIMES NA INTERNET E INQUÉRITO POLICIAL ELETRÔNICO 

2.9. Extorsão ................................................................................... 73 


2.10. Dano ......................................................................................... 79 


2.11. Estelionato ............................................................................... 80 


2.12. Crimes tutelados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) praticados por meio da internet ........ 84 


2.12.1. 	Utilização de criança ou adolescente em cena 

pornográfica ou de sexo explícito .......................... 85 


2.12.2. Fotografia, vídeo ou registro de cena de sexo 

explícito ou pornográfica ........................................ 88 


2.12.3. Transação de fotografia, vídeo ou outro registro 

de cena de sexo explícito ou pornográfica ........... 91 


2.12.4. Aquisição, posse ou armazenamento de 

fotografia, vídeo ou registro de cena de sexo 

explícito ou pornográfica ........................................ 93 


2.12.5. Simulação de participação de criança ou 

adolescente em cena de sexo explícito 

ou pornográfica ....................................................... 96 


2.12.6. Aliciamento, assédio, instigação ou 

constrangimento para a prática de ato libidinoso ... 98 


2.12.7. 	Corrupção de criança ou adolescente ................... 100 


2.1 3. Perturbação da tranquilidade ................................... ............. 103 


3. 	ALGUMAS QUESTÕES PENAIS 

CONTROVERTIDAS ............................................................................. 109 


3.1. Tempo do crime ........................................................................ 109 


3.2. Lugar do crime .......................................................................... 110 


3.3. Eficácia da lei penal no espaço ............................................... 111 


3.4. Do concurso de pessoas .......................................................... 114 


3.5. Crime contra o Sistema Financeiro ........................................ 117 


4. 	ALGUMAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENAIS 

CONTROVERTIDAS ............................................................................. 121 


4.1. A competência em face dos crimes plurilocais .................... 123 


4.2. Natureza jurídica do provedor de acesso à internet ............ 127 


4.3. 	Do sigilo dos dados cadastrais de clientes do provedor 

de acesso à internet ................................................................... 129 


STJ00105899 



E INQUÉRITO POLICIAL ELETRÔNICO 

73 


79 


80 


:lados pelo Estatuto da Criança e do 

e (ECA) praticados por meio da internet ....... . 84 

Iização de criança ou adolescente em cena 

'nográfica ou de sexo explicito ......................... . 85 


ografia, vídeo ou registro de cena de sexo 

Ilícito ou pornográfica ...................................... .. 88 

nsação de fotografia, vídeo ou outro registro 

cena de sexo explicito ou pornográfica .......... . 91 


uisição, posse ou armazenamento de 

Jgrafia, vídeo ou registro de cena de sexo 

Ilícito ou pornográfica ....................................... . 93 


lUlação de participação de criança ou 

)lescente em cena de sexo explícito 

pornográfica ...................................................... . 96 


:::íamento, assédio, instigação ou 

lstrangimento para a prática de ato libidinoso ... 98 


rrupção de criança ou adolescente ................... 100 


) da tranquilidade .............................. .................. 103 


'ÕES PENAIS 
S ............................................................................. 109 


rime ........................................................................ 109 


me .......................................................................... 110 


~i penal no espaço ............................................... 111 


) de pessoas ...................... ................ ........... ......... 114 


1 o Sistema Financeiro .................... .................... 117 


'ÕES PROCESSUAIS PENAIS 
S ............................................................................. 121 


ela em face dos crimes plurilocais ........... ......... 123 


ídica do provedor de acesso à internet ............ 127 


s dados cadastrais de clientes do provedor 

nternet ..... ..... ............................... ....... ................... 129 


CRIMES NA INTERNET E INQUÉRITO POLICIAL ELETRÔNICO I 7 


5. ALTERNATIVAS ESOLUÇÕES ........................................................... 145 


5.1. O inquérito policial eletrônico ................................................ 145 


5.1.1. Inquérito policial: origem, conceito, finalidades 

e destinatários ......................... ......................... .............. 154 


5.1.2. Caracteres do inquérito policial e deveres da 

autoridade policial......................................................... 160 


5.1.3. Natureza jurídica das funções de Policia Judiciária 

e apuração das infrações penais ................................... 173 


5.1.4. 	Joftware.r de especialidade: a tecnologia da 

informação como suporte para o inquérito 

policial eletrônico .......................................................... 180 


5.2. Aspectos formais do inquérito policial eletrônico ............... 189 


5.3. Preservação da prova em um contexto digital: 

do furto mediante fraude ......................................................... 201 


CONCLUSÃO ........... ................................................................................... 217 


REFERÊNCIAS ......... ................................................................................. 225 


STJ00105899 




