
UNIABEU CENTRO UNIVERSITÁRIO 

THAINARA FERNANDA SILVA GOUVEIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIMES VIRTUAIS: LEI 13.441/17 - DA INFILTRAÇÃO DE AGENTES 
DA POLÍCIA PARA A INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CONTRA A 

DIGNIDADE SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NILÓPOLIS 

2017.2 



THAINARA FERNANDA SILVA GOUVEIA 

 

 

 

 

 

 

 

CRIMES VIRTUAIS: LEI 13.441/17 - DA INFILTRAÇÃO DE AGENTES 
DA POLÍCIA PARA A INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CONTRA A 

DIGNIDADE SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
 
 
 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso, em formato 
de artigo, apresentado como requisito parcial à 
obtenção do grau de Bacharel em Direito, do 
Curso de Direito, da UNIABEU Centro 
Universitário. 
 

 
 

Orientador(a): Prof.(a) Dr. Leonardo Rodrigues Coelho Monteiro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NILÓPOLIS 

2017.2 



THAINARA FERNANDA SILVA GOUVEIA 

 

 

 

 

CRIMES VIRTUAIS: LEI 13.441/17 - DA INFILTRAÇÃO DE AGENTES 
DA POLÍCIA PARA A INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CONTRA A 

DIGNIDADE SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso, em formato 
de artigo, apresentado como requisito parcial à 
obtenção do grau de Bacharel em Direito, do 
Curso de Direito, da UNIABEU Centro 
Universitário. 

 

 

 

Tendo sido aprovada em           /          / 2017. 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

______________________________________ 
Orientador: Prof. Dr. Leonardo Rodrigues Coelho Monteiro 

UNIABEU Centro Universitário 
 
 

______________________________________ 
Prof._________________________________  

UNIABEU Centro Universitário 
 
 

______________________________________ 
Prof._________________________________  

UNIABEU Centro Universitário 

 



4 

 

CRIMES VIRTUAIS: LEI 13.441/17 - Da Infiltração de Agentes da Polícia para a 
Investigação de Crimes contra a Dignidade Sexual da Criança e do 

Adolescente. 
 
 

Thainara Fernada Silva Gouveia1 
 
 
RESUMO: O presente artigo, tem como objetivo principal, considerar a evolução 
tecnológica no ambiente virtual e social, bem como, suas possibilidades de danos 
àqueles que nele estão inseridos. Buscando trabalhar a investigação de crimes 
ligados a dignidade sexual de crianças e adolescentes, através da infiltração de 
agentes virtuais. Nossa sociedade vive em constante evolução, onde mudanças são 
necessárias para que haja uma convivência regular normativa. O direito reflete essa 
evolução da sociedade através da elaboração de normas regulamentadoras, que 
buscam acompanhar essas mudanças. Ao passo dos avanços tecnológicos e da 
globalização, o direito vai acompanhando esse avanço e se inserindo na sociedade 
de modo a se adequar as necessidades de cada relação cotidiana. Sejam estas, 
pessoais, econômicas, políticas, familiares, entre outras, assumindo seu papel de 
equilibrar e controlar diversas condutas. Desta forma, podemos perceber uma real 
carência de lei específica para que possamos analisar a expansão da internet e suas 
possíveis atuações danosas e lesivas para a sociedade. O trabalho irá abordar 
questões acerca dos cibercrimes que envolvam crianças e adolescentes, bem como 
suas tipicidades e considerações sobre aplicabilidade processual. Colocando em 
destaque a infiltração policial virtual, a fim de obter provas que possam contribuir 
com sua eficácia, prevenindo, reprimindo e combatendo tais atividades criminosas.  
 
Palavras-Chave: Globalização. Cibercrimes. Infiltração Virtual. Direito. Crimes 
Virtuais. Criança e Adolescente.   
 
ABSTRACT: The main objective of this article is to consider the technological 
evolution in the virtual and social environment, as well as its possibilities of damages 
to those that are inserted in it. Seeking to investigate crimes related to the sexual 
dignity of children and adolescents, through the infiltration of virtual agents. Our 
society lives in constant evolution, where changes are necessary so that there is a 
regular normative coexistence. The law reflects this evolution of society through the 
elaboration of regulatory norms, which seek to accompany these changes. In step 
with technological advances and globalization, law is following this advance and 
inserting itself in society in order to adapt the needs of each daily relationship. Be 
these, personal, economic, political, family, among others, assuming its role of 
balancing and controlling various behaviors. In this way, we can perceive a real lack 
of specific law so that we can analyze the dispersion of the Internet and its possible 
harmful and harmful actions for society. The paper will address issues related to 
cybercrimes, directly linked to virtual police infiltration, as well as their typicities and 
applicability considerations. Emphasizing the virtual infiltration of crimes involving 

                                                 

1 Discente do 10º período do curso de Direito da Uniabeu – Centro Universitário. 
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children and adolescents in order to obtain evidence that can contribute effectively 
and even prevent, suppress and combat such criminal activity.  
 
Key words: Globalization. Cybercrime. Virtual Infiltration. Right. Virtual Crimes. Child 
and teenager.  
 
Sumário: Introdução; 1 Sociedade: Vulnerabilidade e Hipervulnerabilidade da 
Criança e do Adolescente; 2 A Internet e a necessidade da Lei de Infiltração; 2.1 
História do surgimento da internet; 2.2 Surface Web x Deep Web; 2.3 Considerações 
sobre Privacidade; 2.4 Criança e adolescente no mundo virtual; 2.5 Da necessidade 
da infiltração policial virtual; 2.6 Dos requisitos para a infiltração virtual; 2.7 Prazo 
para o desenvolvimento da infiltração virtual de agentes; 2.8 Do sigilo do 
procedimento; 2.9 A atividade policial na infiltração virtual; 3 Filme Ratter, quando a 
perseguição da internet é levada ao extremo; Conclusão; Referências. 
 

INTRODUÇÃO 
 

 Através desta pesquisa, serão desenvolvidos estudos e análises acerca dos 

Crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente. Este trabalho, tem 

como objetivo estudar a aplicação da nova lei de infiltração sobre tais condutas, 

obtendo informações necessárias e suficientes para sua realização.  

 Atualmente, vivemos em constantes avanços tecnológicos, não só no mundo 

social, político e econômico, como também na esfera virtual2 e cibernética3 que 

vivem uma revolução na comunicação e informação transmitida.  

  Como por exemplo, as mídias e redes sociais: Facebook, WhatsApp, Twitter e 

Instagram, que cumulam bilhões de acessos diariamente, conectando pessoas a 

lugares e informações, inovando as relações sociais e profissionais e até mesmo 

expandindo a publicidade.  

Toda essa revolução ampliou as relações e comunicações no meio virtual, 

facilitando a interação entre as pessoas sem distinção. Desta forma, abriu-se um 

espaço para os crimes virtuais, se alastrando a possibilidade de sofrermos com 

                                                 

2 Chama-se "virtual" tudo aquilo que diz respeito às comunicações via Internet. Além desta, há 
muitas concepções de virtual: 
• Algo que não é físico, apenas conceitual. 
• Algo que não é real. Virtual é tudo aquilo que não é palpável, por exemplo, geralmente 
alguma abstração de algo real. (Fonte: Wikipedia, enciclopédia 
virtual: http://pt.wikipedia.org/wiki/Virtual) 
3 ciência que estuda os mecanismos de comunicação e de controle nas máquinas e nos seres vivos (Fonte: 
Wikipedia, enciclopédia 
virtual: http://pt.wikipedia.org/wiki/Virtual) 



6 

 

cibercrimes ou até mesmo cyberbullying4, nos tornando cada vez mais vulneráveis 

aos danos virtuais e tecnológicos. Em concordância, Amado, conceitua:  

 

O cyberbullying constitui uma nova expressão do bullying, enquanto 
agressão, ameaça e provocação de desconforto, premeditadas e repetidas, 
realizadas com recurso a dispositivos tecnológicos de comunicação, tais 
como o e-mail, o chat, o blog, o telemóvel etc., contra uma vítima de 
estatuto semelhante, mas que tem dificuldade em defender-se.5 

  

Podemos assim observar o quanto se fazem necessárias medidas de 

proteção aos usuários, visto que, ainda que possamos reconhecer os benefícios 

alcançados através das redes virtuais, muito há que se preocupar sobre a existência 

daqueles que por muitas vezes se aproveitam do anonimato para cometer tais 

crimes informáticos de diversos tipos, destacando-se crimes contra a dignidade 

sexual da criança e do adolescente. 

Consequentemente, a internet acabou se tornando um vasto território de 

significativos lucros para criminosos. Sabemos que estes criminosos existem, se 

mantem em anonimato por trás de telas e que infelizmente temos pouco preparo 

para combatê-los. Nós, usuários virtuais, acabamos nos tornando responsáveis por 

aquilo que fazemos no mundo informático e seus reflexos na sociedade, entretanto, 

se observarmos atentamente, já se tornou relativamente impossível usarmos esta 

ferramenta sem que por descuido possamos acessar uma página com conteúdo 

pornográfico ou até mesmo obtermos através deste algum conteúdo ilegal.  

Há tempos a internet deixou de ser um espaço de mera informatização onde 

simplesmente podíamos realizar estudos, pesquisas, obter informações ou executar 

tarefas profissionais.  

Ninguém está imune de sofrer invasões de vírus ou softwares que podem 

estar programados para roubar contas bancárias ou programas que ludibriam 

pessoas e espionam documentos.  

                                                 

4 Cyberbullying é um tipo de violência praticada contra alguém através da internet ou de outras tecnologias 
relacionadas. Praticar cyberbullying significa usar o espaço virtual para intimidar e hostilizar uma pessoa (colega 
de escola, professores, ou mesmo desconhecidos), difamando, insultando ou atacando covardemente. (Fonte: 
Significados, conceito e definição: https://www.significados.com.br/cyberbulliyng/) 
5 AMADO, João; MATOS, Armanda; PESSOA, Teresa; JÄGER, Thomas. Cyberbullying: um desafio à 
investigação e à formação. Interacções, n.13, p. 301-326. 2009, p. 303 apud AMADO, João; PEREIRA, Susana; 
PESSOA, Teresa. Cyberbullying: estudo exploratório sobre as percepções dos professores. p. 110. Disponível 
em: < http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis/article/viewFile/1582/1454 >. Acesso em: 17 de nov de 2017. 
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Assim como no mundo real, os criminosos cibernéticos podem até roubar 

senhas e arquivos de grandes empresas na pretensão de exigir um pagamento para 

devolução destes.  

Assim, recentemente, para que se elencassem medidas protetivas contra os 

crimes de ordem sexual contra a dignidade da criança e do adolescente foi criada a 

lei 13.441, de 8 de maio de 2017, que tem por objeto a alteração de artigos 

preceituados na lei 8.069, de 13 de julho de 1990, ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente). Através desta nova lei, tais crimes deverão ser investigados com rigor, 

prevendo a infiltração de agentes da polícia na internet com o objetivo de proteger e 

tutelar os preceitos inseridos e já contidos no ECA.  

Esta pesquisa demonstra o fenômeno social, bem como a necessidade de 

modernização das políticas públicas de segurança para a proteção da sociedade, 

em especial, da dignidade sexual de crianças e adolescentes, em face da 

possibilidade de superexposição deste por sua vulnerabilidade.  

 

1. SOCIEDADE: VULNERABILIDADE e HIPERVULNERABILIDADE DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.  

 

Quando falamos em sociedade, falamos em relações, condutas, comportamentos 

e reflexos dos mesmos, em suma um sistema de interações humanas.  

Nos dias atuais, vivemos um alastramento informático, onde encontramos no 

universo virtual um verdadeiro manejo para realizarmos desde complexas até as 

mais simples ações.  

É determinante na sociedade o controle de nossas condutas e ações, que 

conduzem de diferentes maneiras as definições filosóficas de sociedade. Entende-se 

como sociedade o conjunto de cidadãos governados por um determinado país, onde 

vislumbram o bem-estar coletivo e social.  

A partir deste entendimento, cita Habermas: 

“...da perspectiva de um observador não envolvido, a sociedade só pode ser 
concebida como um sistema de ações tal que cada ação tem um significado 
funcional de acordo com sua contribuição para a manutenção do sistema”.6 

 

                                                 

6 Habermas, J. (1987a). The theory of communicative action. Vol 2. Lifeworld and sistem: A critique of 
functionalist reason. Boston, Beacon Press. (Habermas, 1987a, p. 117) 
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 O forte crescimento tecnológico impulsionado pela internet para o mundo, 

trouxe consigo melhorias, inovações e diversos pontos positivos, entretanto, nada 

disso está imune dos males que alcançam nosso dia a dia no mundo virtual, em 

especial aos jovens que utilizam tais redes com maior frequência, colocando-os, 

desta forma, em evidente vulnerabilidade.  

 A sociedade, os jovens e até mesmo seus familiares buscam viver das 

aparências do mundo virtual, se esquecendo dos preceitos do ECA quanto a 

prevenção, segurança e proteção integral da criança e do adolescente. Assim, 

aponta Pereira:  

“Além dessas exposições, ainda restam aquelas que as próprias crianças e 
adolescentes ou pais relevam nas redes sociais, contando hábitos ou 
divulgando informações pessoais que ultrapassam o limite da esfera privada 
e passam a constar na rede de informações”.7 

 

 Está havendo uma vulnerabilidade maior da criança e do adolescente na 

sociedade em razão dos meios tecnológicos estarem sempre presentes na vida 

destes. Essa exposição do público jovem em redes sociais tornou-se um declarado 

inimigo, uma vez que além de expor estes a riscos, modificam sua cultura e 

comportamento, quebrando as possibilidades de melhor desenvolvimento dos 

menores, potencializando ainda mais o problema da vulnerabilidade.  

 Destarte, podemos destacar também estes por sua hipervulnerabilidade, 

considerando a faixa etária das crianças que possam vir a sofrer este tipo de abuso, 

uma vez que a hipervulnerabilidade pode ser definida como uma situação fática que 

agrava a vulnerabilidade da pessoa física em razão de características aparentes, 

sendo esta a condição de sua idade ou até mesmo status econômico. 

 Uma vez que uma criança pode realizar compras ou até mesmo expor dados 

e imagens pessoais na internet, sem saber o que está fazendo, basta que esteja 

fazendo uso dos meios sem que haja uma orientação adequada ou até mesmo um 

responsável ponderando seu uso.  

O alcance cibernético hoje, vem se destacando em diversas culturas e 

dimensões geográficas, sabemos que podemos nos conectar com qualquer pessoa, 

em qualquer lugar, a qualquer momento. Tendo em vista toda essa facilidade e 

                                                 

7 PEREIRA, Marilia do Nascimento. A superexposição de crianças e adolescentes nas redes sociais: Necessária 
cautela no uso das novas tecnologias para a formação de identidade. Santa Maria, RS. 2015. (2015, p. 6) 
Disponível em: <. http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/ >Acesso em: 19 de nov. de 2017 
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oportunidade, muito se fala na expansão social que a tecnologia possibilita, uma vez 

que atualmente tal abrangência virtual ocorre em qualquer faixa etária.  

Assim como também é uma forma de controle dos pais, hoje um filho pode 

sair sem que haja necessidade da presença dos pais ou até mesmo em virtude de 

sua impossibilidade, contude os mesmos podem se manter inteirados dos passos de 

seus filhos através de redes sociais, ligações, mensagens, chamadas de vídeo e até 

mesmo programas de rastreio. Entretanto, sob uma ótica negativa, o alastramento 

de toda essa variedade tecnológica entre os menores, acaba por criar uma difícil 

tarefa de limitação para os pais. Saber dosar o uso desta ferramenta com 

parcimônia e delicadeza é de fato uma complexidade entre muitos.  

No dia a dia, em locais públicos como, restaurantes, shoppings, shows, até 

pronto atendimento hospitalares e principalmente, nas salas de aula, todos os 

olhares da garotada estão voltados para um só objeto, o smartphone, que hoje 

colocou ao alcance das mãos um mundo informático ilimitado ao simples toque no 

celular, lançando estes jovens hipervulneráveis em uma sociedade virtual composta 

por pessoas de todo tipo. 

São selfies, postagens, conversas, vídeos e diversas outras mídias que 

colocam em posição de vulnerabilidade qualquer pessoa seja ela, adulto ou criança.   

No mundo cibernético todos estão voltados para sua “vida virtual”, onde tudo 

é perfeito, possível e ilimitado. No mundo da internet, abrir uma câmera é abrir uma 

janela para sua casa.  

E é exatamente neste paradigma que alçamos a singela linha tênue da 

necessidade da infiltração virtual de agentes para a proteção ao menor e sua 

liberdade. Até que ponto podemos permitir que tal liberdade no universo virtual dos 

menores aconteça? Colocando estes em posição de vulnerabilidade com tamanha 

exposição virtual, ameaçando sua intimidade, honra, imagem, dignidade e proteção 

sexual. 
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2. A INTERNET E A NECESSIDADE DA LEI DE INFILTRAÇÃO  

 

2.1. História do surgimento da Internet 

De forma breve, para que possamos inicializar o entendimento progressivo do 

objeto deste artigo, serão apresentadas considerações históricas acerca da origem 

da internet. 

 A partir de um projeto de pesquisa militar denominado: (ARPA: Advanced 

Research Projects Agency), que adveio pelo início dos anos sessenta com a ideia de 

conectar centros universitários de pesquisas americanos com o pentágono, não 

apenas com a intenção de trocar informações rápidas e protegidas, como também 

um meio operacional de equipar o país através da tecnologia permitindo a 

sobrevivência da troca de informações mesmo em caso de guerras nucleares.  

Foi um projeto de reação do governo americano em resposta ao Sputnik 

lançado pela Russia, então na época União Soviética. O que impulsionou a 

necessidade de uma rede de comunicação na época foi a situação política que se 

vivia no mundo, a tensão de uma guerra fria que motivou e exploração de sistemas 

de comunicação de rede.  

 Os Estados Unidos da América tinham como objetivo principal de defesa, 

priorizar as informações e atendendo a esse objetivo foi desenvolvido o projeto 

ARPANET8 encontrado na origem da internet. 

 Com o passar do tempo esse sistema se permeabilizou, nos anos 90 passou 

a se afastar das esferas militares alcançando um maior domínio e interesse entre os 

cidadãos. 

 Quando o projeto se iniciou, seus idealizadores não poderiam pressupor tal 

crescimento tecnológico como nos dias de hoje. A expansão informática e 

tecnológica da internet atraiu milhões de usuários ao redor do mundo, possibilitando 

que estes buscassem informações antes inalcançáveis por meio de pesquisas online 

e até conhecer pessoas no mundo do ciberespaço sem sair de casa.  

De forma breve, Leonardi demonstra em apertada síntese, o conceito de 

internet. 

                                                 

8 ARPANET, em inglês de Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) do Departamento de 
Defesa dos Estados Unidos, foi a primeira rede operacional de computadores à base de comutação de pacotes, e 
o precursor da Internet foi criada só para fins militares. (Fonte: Wikipédia, Enciclopédia Livre: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/ARPANET) 
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 “... uma rede internacional de computadores conectados entre si. É hoje um 
meio de comunicação que possibilita o intercâmbio de informações de toda 
natureza, em escala global, com um nível de interatividade jamais visto 
anteriormente”.9 

 

 Já no Brasil a internet se iniciou em 1991 com a RNP (Rede Nacional de 

Pesquisas) e o MCT (Ministério de Ciência e Tecnologia), em 1994 a Embratel 

lançou um serviço experimental com o objetivo de melhor se aprofundar em 

conhecer a internet. Mas, somente em 1995 pela atuação do governo federal e 

iniciativa do MCT e do Ministério das Telecomunicações é que se tornou possível 

abrir o setor privado da internet para que esta pudesse ser disponibilizada para a 

população.  

 Com o avanço da internet e o aumento de acesso as redes, iniciou-se em 

1997 uma nova fase da internet brasileira onde se destacou a necessidade de um 

melhor investimento em novas tecnologias para que assim pudéssemos usufruir de 

uma internet com uma melhor e mais veloz infraestrutura de maior segurança.  

 Apenas em 2002, com acordos realizados pelo presidente da republica a RPN 

tornou-se uma organização social, passando a ter autonomia para executar tarefas e 

cobrar resultados, fornecendo serviços de melhor infraestrutura de redes, novas 

tecnologias e segurança.  

 Destarte, não há como imaginarmos nosso cotidiano sem internet. Da mesma 

maneira que a mesma objetiva a facilitação de pesquisas e busca democratizar 

informações, permitindo que possamos ter acesso a estas informações de forma 

rápida. Em consequência, hoje dificilmente vemos as pessoas consultando livros, 

pois há uma maior quantidade de informações apenas através da internet.  

 Assim, não precisamos nos deslocar para tão longe quando precisamos 

adquirir algum produto de outro país, por exemplo. Apenas navegando pelos sites 

podemos encontrar o que desejamos e adquirir de forma rápida e simples.  

 Toda essa facilidade e praticidade movimentam o mundo cibernético nos mais 

diversos aspectos, não só em facilidade de compras, como em estudos de formação 

superior a distância, cursos online, gestão de empresas e comércio, como também 

serviços financeiros do bankline.  

                                                 

9 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviços de Internet.  São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2005. (p.11) 
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 Sem mencionar a possibilidade de estar em contato com as pessoas em 

qualquer lugar do mundo em tempo real, que hoje é uma das formas de 

entretenimento mais apreciada pela sociedade.  

 

2.2. Surface Web x Deep Web 

A Deep web é conhecida popularmente como sites que não podem ser 

listados ou indexados pelos mecanismos de buscas tradicionais, como google, 

yahoo, bing, etc. Trata-se de uma internet oculta, o lado negro da internet como 

dizem, onde é contido tudo que não podemos encontrar em sites de buscas pelo 

endereço direto.  

Pode ser comparada com um oceano, acima do oceano é a nossa internet 

comum tudo que pesquisamos por aí no dia a dia, informações, redes sociais etc. A 

deep web é o lado da internet que fica abaixo dessa superfície, a parte profunda e 

submersa do oceano, em termos práticos, é tudo aquilo que não pode ser mostrado 

pela nossa internet comum. 

A ideologia da deep web é manter a liberdade de expressão com o real 

sentido da palavra, onde tudo pode ser dito e publicado de forma anônima, sem 

represálias ou censuras.  

Não há monitoramento de IP, as redes principais que compõem a deep web 

apesar de distintas, todas são redes que mantem o anonimato. Sendo a deep web 

uma rede mais profunda, quando estamos navegando não deixamos rastros ou 

históricos, tornando praticamente impossível o rastreio, ainda assim, podemos 

acessar sites comuns como na surface web.  

Quando falamos em liberdade de expressão, nos remetemos ao texto 

constitucional e seus dispositivos que asseguram a proteção à liberdade de 

expressão, cabendo ressaltar o artigo 5º em seu inciso IV que dispõe: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
[...] 

 
 IV -  é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

 



13 

 

Entretanto, ainda que as normas constitucionais preceituem a garantia da livre 

manifestação do pensamento, o ordenamento jurídico por sua vez se apresenta para 

intervir através do estado nessa liberdade quando houver necessidade de restringir 

qualquer manifestação ao passo que esta configurar abuso de direito. 

Neste sentido destaca o doutrinador José Afonso Silva: 

 

A liberdade de manifestação do pensamento tem seu ônus, tal como o de o 
manifestante identificar-se, assumir claramente a autoria do produto do 
pensamento manifestado, para, em sendo o caso, responder por eventuais 
danos a terceiros. Daí porque a constituição veda o anonimato. 10 

 

Em análise ao exposto, vemos que, por muitas vezes o limite entre o que é 

abuso de direito, e o que está protegido constitucionalmente é extremamente 

delicado.  

Por conseguinte, quando falamos de deep web estamos falando sobre um 

lugar conhecido por poucos, onde informações são coletadas e grupos transitam de 

forma anônima. A deep web é como uma internet de profundidade, aquela que 

acessamos diariamente comporta apenas 10% da rede, o restante fica submerso na 

proporção da deep web em um mundo onde tudo é criptografado, diga-se, oculto, 

não identificado, impedindo que aqueles que a utilizam sejam rastreados.  

Na rede normal que acessamos diariamente, tudo que fazemos pode ser 

facilmente descoberto, ou seja, na superfície da web inexiste privacidade, proteger-

se é uma ilusão. Por esta razão, muitas coisas que pesquisamos em sites de buscas 

simples acabam sendo detectadas por mecanismos inteligentes, que a partir de 

então, utilizam da publicidade para exibir conteúdos relacionados ao nosso gosto 

pessoal.  

 Uma manobra informatizada e até mesmo mercantil de colocar em nosso 

espaço virtual aquilo que gostamos sem que seja necessário fazermos outras 

buscas. Podemos ilustrar que: Para quem usa redes sociais como facebook, fazer 

uma busca de uma Smart TV de uma determinada marca e modelo na web em 

ferramentas de busca simples, abre brechas para que surjam propagandas de 

diversas outras Smart TV’s similares quando acessarmos nossa home page da rede 

social. 

                                                 

10 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 33ª ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010. p. 245 



14 

 

Alguns usuários, recorrem a deep web apenas por discordar das regras 

impostas por gigantes da rede como o acessadíssimo google. Estamos falando de 

pessoas que utilizam a rede submersa para manter sua privacidade protegida. 

Dentre os mais variados posicionamentos doutrinários concernentes a 

definição de privacidade, Danilo Doneda, expõe:  

 

a privacidade é componente essencial da formação da pessoa. A sutil 
definição do que é exposto ou não sobre alguém, do que se quer tornar 
público ou o que se quer esconder, ou a quem se deseja revelar algo, mais 
do que meramente uma preferência ou capricho, define propriamente o que 
é um indivíduo - quais suas fronteiras com os demais, qual seu grau de 
interação e comunicação com seus conhecidos, seus familiares e todos os 
demais.11  

 

 Sob uma análise externa, podemos dizer que só existe essa parte profunda e 

obscura da web, em razão de deficiências ocorridas na internet comum, como o 

excessivo uso comercial existente na rede surface web.   

 Em contrapartida, uma infinidade de criminosos encontrou na deep web um 

espaço de liberdade para a prática de atos ilícitos protegidos pelo anonimato. No 

mundo submerso da web, há coisas bizarras e assustadoras, conteúdos ligados a 

sexo, coisas que sequer acreditamos que possa haver quem goste.  

Tudo que possamos imaginar sobre perversão, anormalidade e parafilia,12 

está lá dentro e você acaba vendo quando menos espera. Turismo sexual, pedofilia, 

assassinos de aluguel estampam a todo o momento a deep web. 

 Por este se tratar de um assunto delicado, acaba obviamente dividindo 

opiniões. Em prosseguimento ao raciocínio exposto, destaca-se o entendimento de 

Nogueira, salientando que: 

 

“Uma parafilia na qual a atração sexual de um indivíduo adulto está dirigida 
primariamente para crianças pré-púberes ou ao redor da puberdade. [...]. A 
pedofilia por si só, não é um crime, mas sim, um estado psicológico, e um 
desvio sexual. A pessoa pedófila passa a cometer um crime quando, 

                                                 

11 DONEDA, Danilo. Privacidade, vida privada e intimidade no ordenamento jurídico brasileiro. Da 
emergência de uma revisão conceitual e da tutela de dados pessoais. Âmbito Jurídico. Disponível 
em <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2460> 
Acesso em: 15 de Nov. de 2017 
12 Cada um dos distúrbios psíquicos que se caracteriza pela preferência ou obsessão por práticas sexuais 
socialmente não aceitas como a pedofilia, o sadomasoquismo, o exibicionismo etc. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Parafilia >. Acesso em: 17 de nov. de 2017 
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baseado em seus desejos sexuais, comete atos criminosos como abusar 
sexualmente de crianças ou divulgar ou produzir pornografia infantil”.13  

 
Para obter acesso a deep web, é importante ter uma máquina preparada, pois 

há na rede os mais possíveis vírus, sendo completamente arriscado clicar em tudo 

que se vê.  

 Desta forma, é necessário que se tome uma série de medidas de proteção, 

como: Ter um bom antivírus instalado no seu equipamento para prevenir qualquer 

tipo de vírus14 ou invasão.  

Usar um firewall, que é um dispositivo de rede de computadores que tem por 

objetivo aplicar uma política de segurança, certifique-se também que todos os 

programas para corrigir vulnerabilidades de segurança estão atualizados e quando 

estiver em acesso a deep web, prefira usar uma rede 4G do que sua internet local, 

desta forma poderá evitar invasões.  

 Entenda que trazer algo do mundo deep web para utilizar na sua máquina no 

mundo da web comum é um risco claro e evidente, na dúvida, melhor não clicar.  

Em continuidade, Stair15 aduz que: 

 

“Os crimes praticados com o computador possuem natureza dupla: o 
computador tanto pode ser a ferramenta usada para cometer o crime como 
também pode ser o objeto do crime” 

 

2.3. Considerações sobre Privacidade 

Quando falamos de privacidade, tratamos propriamente de coleta e mau uso 

dos dados, que nada mais são do que dados constantemente coletados e 

armazenados sobre as pessoas, os mesmos são distribuídos por redes de fácil 

acesso, sem que a pessoa referida saiba ou sequer de a permissão para tal ato.   

As normas constitucionais versam em seu artigo 5º, inciso XII a inviolabilidade 

do sigilo destes dados, complementando tal norma há a previsão do direito à 

intimidade à vida, deixando determinado ser: 

 

                                                 

13 NOGUEIRA, Sandro D’Amato. Crimes de informática. São Paulo: BH, 2008, p. 97 
14 Segundo O’BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet. São Paulo: 
Saraiva, 2001; Vírus é o termo mais conhecido, mas, tecnicamente, é um programa que se oculta dentro de outro 
programa, ou seja, não pode funcionar sem a existência de outro no qual será inserido.  
15 STAIR, Ralph M. Princípios de sistemas de informação: uma aborgagem gerencial. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 1998.  
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“inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de 
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal” 16 
 
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação”.17 

 

São de nosso conhecimento as inúmeras vantagens e facilidades que são 

trazidas pela rede tecnológica com o intuito de tornar nosso dia a dia mais simples. 

Entretanto, infelizmente, notável se faz a frequência com que os indivíduos sofrem e 

presenciam sua privacidade sendo violada.  

 A invasão de privacidade, é algo que decorre de uma proveitosa sensação do 

anonimato trazida pela web e que acaba se fortalecendo também através da 

garantia do direito à liberdade de expressão, observa-se, que hoje muito há no 

mundo virtual aqueles que por meio desta ultrapassam os limites do respeito e bom 

senso, causando lesões de natureza psicológica e emocional a outrem.  

 Destacando o alastrante avanço da internet em nosso país, o governo por 

meio de seus recursos, prevendo uma melhoria nas questões de políticas publicas 

no mundo virtual, tratou de regulamentar a utilização da web tanto para os usuários, 

quanto para os provedores fornecedores, em atenção a notável necessidade de 

estabelecer tal regulamentação em razão de uma melhor convivência no mundo 

tecnológico.  

 De fato, a constituição declara como direito e garantia fundamental de cada 

indivíduo a proteção e inviolabilidade de sua privacidade, bem como, a proteção de 

sua liberdade de expressão. Ainda que tais preceitos em breve análise restem 

aparentemente conflituosos, estes devem conduzir e preservar o mundo virtual em 

harmonia.  

 A legitimação do direito à privacidade preconiza a garantia de que as pessoas 

jamais sofrerão exposição de sua vida privada ou íntima, sem que haja seu prévio 

consentimento.  

Ademais, embora a lei busque harmonizar a liberdade no mundo virtual, não 

sejamos inocentes em crer que esta será exercida de forma sensata e respeitosa, 

                                                 

16 Art. 5, inc. XII da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
17 Art. 5, inc. X da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
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considerando que a todo momento vemos alguém sendo processado por violar a 

intimidade alheia.  

 A liberdade ainda que seja limitada com a intenção de que influencie o 

indivíduo a usá-la de forma moderada, em algum momento acaba atingindo o outro, 

não aprendemos a desfrutar de nossa liberdade respeitando o espaço de cada um, 

sequer aprendemos a ter controle sobre nossas ações.  

 

No conceito filosófico de liberdade de Sócrates18 destaca-se em sua célebre 

frase: “Conhece-te a ti mesmo. Um homem livre, é aquele que consegue 

dominar seus sentimentos, seus pensamentos e a si próprio...A palavra 

chave da concretização de liberdade para este filósofo, é o autodomínio”. 

 

2.4.  Criança e Adolescente no mundo virtual  

Na internet temos acesso as mais variadas e possíveis informações acessadas 

por parte da sociedade, entretanto, a ONU (Organizações das Nações Unidas) 

declarou que acessar a internet é um direito humano, uma vez que esta permite a 

troca de informações como uma forma colaborativa, entende-se que, a informação 

não apenas chega até o indivíduo, como também parte de uma disseminação de 

conteúdos através de um veículo onde todos expressam suas opiniões.  

Outrossim, esta detém o instrumento de internet como um meio de expressão 

do pensamento de cada um, tornando-os protegidos pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos que dispõe em seu artigo 19, o seguinte dispositivo:  

 

“Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que 
implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, 
receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por 
qualquer meio de expressão”19 
 

 

Desta forma, resta demonstrada a importância da internet para os meios de 

interação dos dias atuais, deixando exposto a razão pela qual há um grande apelo 

entre as mais diferentes faixas etárias.  

Ainda que a internet e seu crescente uso na sociedade exercem intensa 

influencia no modo de pensar das pessoas, não podemos deixar de mencionar, que 
                                                 

18 Sócrates; Filósofo Grego (469 – 399 a.C) 
19 Declaração Universal dos Direitos do Homem. ONU, 1948. Disponível em: 
<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf >. Acesso em: 17 de nov. de 2017 
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da mesma forma ocorre com os mais diversos meios de comunicação, como 

Televisão, jornais e rádios.  

Há um considerável aumento a cada ano de crianças e adolescentes no país 

que acessam a internet. Perceptível é a presença e influencia cada vez maior da 

tecnologia na vida das crianças e adolescentes.  

Logo, todo o conteúdo veiculado através da web, torna-se fundamental para o 

desenvolvimento do pensamento destes, uma vez que seu período de crescimento 

está inclinado a sofrer essa influência.  

No ambiente escolar, em períodos de lazer e até mesmo durante as aulas, a 

internet está inserida na vida das crianças e adolescentes. Através de smartphones 

e tablets, os menores podem acessar a rede mundial de qualquer canto.  

Encontramos crianças de todas as idades fazendo uso da rede, através de 

celulares seus ou de seus responsáveis, muitos utilizam a rede até como forma de 

entretenimento para que os menores possam desfrutar do lazer de assistir desenhos 

ou brincar com jogos eletrônicos em qualquer lugar.  

Em contrapartida, colocamos nas mãos de crianças uma ferramenta favorável 

a ações desastrosas, uma vez que estas são extremamente vulneráveis a qualquer 

ação maldosa que possa ocorrer longe dos olhares de seus responsáveis.  

Ainda que sejamos os mais cuidadosos, cabe observar que atualmente o que 

vemos são crianças que sequer aprenderam a ler e escrever manejando com total 

habilidade aparelhos tecnológicos, sem que haja qualquer limitação imposta por 

seus responsáveis com objetivo de prevenir e proteger sua dignidade, intimidade e 

imagem.  

As interações sociais estão cada vez mais voltadas ao ambiente virtual, as 

redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e Twitter são compostas em 

grande parte por crianças e adolescentes, se estabelecermos comparações em um 

curto espaço de tempo veremos o quanto o comportamento da sociedade como um 

todo foi alterado em razão dessas interações, principalmente dos jovens.  

O alarmante, encontra-se na ponderação de um bom uso das redes virtuais, 

em razão de comportar uma vital importância para o crescimento e inserção no 

mundo, a internet sofreu um crescimento vertiginoso que trouxe certa dificuldade 

para que conhecêssemos seus limites.  
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Destacando-se os jovens que possuem acesso cada vez maior, o que nos 

traz questões de como os responsáveis podem buscar protege-los nesse meio 

virtual se adequando a vida real.  

Os pais têm a função de contribuir para o desenvolvimento e personalidade 

da criança e adolescente, sendo de sua obrigação dispor para os filhos cultura, 

educação, saúde, afeto, assistência moral e material, cabendo observar o melhor 

interesse da criança ante aos princípios constitucionais.  

Em seu artigo 29, o Marco Civil da Internet Brasileira20, traz a possibilidade 

dos responsáveis utilizarem programas de computadores espiões para que possam 

tutelar o mundo virtual acessado pelo filho, monitorando e controlando todo o 

conteúdo acessado.  

É importante que essa tutela respeite os preceitos do ECA, que em seu artigo 

100, expressa que:  

 
“Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 
pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários”.21 

 
 

Sendo assim, tais medidas viabilizam uma forma de mediação ativa por parte 

dos pais, expondo que as melhores formas de proteção são estes conversarem com 

seus filhos alertando sobre os riscos evidentes na internet e em como se protegerem 

caso venha a ocorrer algo.  

 Existem outras modalidades de fiscalizar os jovens, entretanto, podem ir em 

desencontro aos preceitos do ECA. Esta modalidade trata-se de uma forma de 

monitoramento e espionagem das redes virtuais utilizadas pelos jovens. Não 

obstante, o artigo 100, inciso V do ECA dispõe que:  

 
V - Privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do 
adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem 
e reserva da sua vida privada; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 
Vigência. 

                                                 

20 BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 
da Internet no Brasil. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_0 3/_ato2011-
2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em 17 de nov. de 2017 
21 BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Disponível em: .< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm > . Acesso em: 17 
de nov. de 2017 
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 Sabemos que o direito à privacidade é preceituado no art.5º, inciso X dos 

princípios fundamentais da constituição como já mencionado em anterior 

oportunidade nesta pesquisa. Sendo assim, encontramos também nestes princípios 

privacidade da criança e do adolescente, sendo esta inviolável pelos pais por se 

tratar de um direito fundamental.   

 Ainda assim, tais direitos não são compreendidos no ordenamento pátrio 

como absolutos, podendo serem analisados em sua proporção quando se tratar de 

situações que existam conflitos.  

 Quando falamos da privacidade da criança e do adolescente, nos deparamos 

com a oposição deste preceito fundamental, com o disposto no artigo 227 da própria 

carta magna, bem como no artigo 17 do ECA, que estabelecem: 

 
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”.22 

 
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da  
identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais.23 

  
Logo, tal preceito fundamental que visa garantir a proteção integral da criança 

e do adolescente diverge ao direito à privacidade dos mesmos, também determinado 

pela Lei maior. Cabendo ao legislador apreciar de forma proporcional o equilíbrio 

das normas constitucionais ensejando a solução do conflito. 

 A violação de privacidade da Criança e do Adolescente no mundo virtual de 

forma alguma extingue seu direito a privacidade, entretanto, limita sua conduta ao 

ponto que seja necessário, para que assim seja praticada sua proteção no ambiente 

virtual.   

 

 

 

                                                 

22 Art. 227, Caput, da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
23 BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. Disponível em: .< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm > . Acesso em: 17 
de nov. de 2017 



21 

 

2.5. Da Necessidade da Infiltração Policial Virtual  

Tornou-se essencial a necessidade de criação de lei específica para que seja 

possível viabilizar a efetiva concretização da investigação destes crimes, uma vez 

que com o passar do tempo houve um significativo aumento do uso da tecnologia 

virtual no universo da criança e do adolescente, que se caracterizam perante a lei 

como vulneráveis e hipervulneráveis.  

Devido a esse alcance informático, muitos criminosos disfarçados no 

anonimato do mundo virtual, encontraram por si só o ambiente perfeito para 

executar crimes de grande potencial das mais diversas formas, invadindo a 

intimidade dos menores, ferindo sua intimidade, imagem e dignidade sexual 

psicológica.  

Buscando concretizar e efetivar a proteção da criança e do adolescente no 

ambiente cibernético, houve então em 8 de maio de 2017 o advento da lei 13.441, 

que legitima órgãos e agentes especiais para executar com técnica e cautela a 

proteção da privacidade e intimidade dos menores na web.  

 Através dessa lei, serão alterados os seguintes artigos já preceituados no 

ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) com o condão de amparar os jovens 

mediante os riscos de ter sua dignidade sexual lesionada.  

 

Art. 190-A. 
A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os 
crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D desta Lei 
e nos arts. 154-A, 217-A, 218, 218-A e 218-B do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 (Código Penal), obedecerá às seguintes regras: 
(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 
I - será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e 
fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de 
prova, ouvido o Ministério Público; (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 
II - dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação 
de delegado de polícia e conterá a demonstração de sua necessidade, o 
alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas 
investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que 
permitam a identificação dessas pessoas; (Incluído pela Lei nº 13.441, de 
2017) 
III - não poderá exceder o prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de 
eventuais renovações, desde que o total não exceda a 720 (setecentos e 
vinte) dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade, a critério da 
autoridade judicial. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 
§ 1º A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios 
parciais da operação de infiltração antes do término do prazo de que trata o 
inciso II do § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 
§ 2º Para efeitos do disposto no inciso I do § 1º deste artigo, consideram-se: 
(Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 
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I - dados de conexão: informações referentes a hora, data, início, término, 
duração, endereço de Protocolo de Internet (IP) utilizado e terminal de 
origem da conexão; (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) 
II - dados cadastrais: informações referentes a nome e endereço de 
assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem 
endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido 
atribuído no momento da conexão. 
§ 3º A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a 
prova puder ser obtida por outros meios. (Incluído pela Lei nº 13.441, de 
2017)24 

 

2.6. Requisitos para a infiltração virtual de agentes 

Primeiramente, cabe ressaltar a necessidade de um rol taxativo de crimes para 

que haja a infiltração de agentes, pois trata-se de um procedimento de caráter 

excepcional. Uma vez que se encontra estabelecido no artigo 190-A do ECA, 

inserido pela nova lei, que a dada infiltração só deverá acontecer como medida de 

real necessidade para apurar de forma técnica investigativa os crimes previstos nos 

seguintes artigos: 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D, do ECA e artigos 154-A, 

217-A, 218, 218-A e 218-B, do Código Penal. 

A infiltração de agente policial na rede virtual, consiste em infiltrar um agente da 

polícia apropriadamente treinado, com perfil intelectual adequado para o 

planejamento operacional, que através de uma identidade fictícia irá reunir 

informações sigilosas e privadas, penetrando nos dispositivos dos criminosos a fim 

de adquirir provas para apreender organizações criminosas.  

Este agente deverá se conectar as pessoas envolvidas, buscando obter a 

confiança das mesmas para que assim de forma técnica e dissimulada, alcance os 

dados necessários para afastar as eventuais articulações e planos criminosos, 

deflagrando grave ameaças.  

 

a) Dos indícios de autoria ou participação nos crimes previstos no 

artigo 190-A, “fumus comissi delicti”25 

 Em análise criteriosa ao artigo 190-A, inciso II e § 3°, podemos perceber que 

para que possamos obter provas através da infiltração, é fundamental que haja 

                                                 

24 ECA...Seção V-A (Incluído pela Lei nº 13.441, de 2017) Da Infiltração de Agentes de Polícia para a 
Investigação de Crimes contra a Dignidade Sexual de Criança e de Adolescente 
25 O Fumus Commissi Delicti é um requisito cautelar próprio do processo penal. ... Para o processo penal, a 
cautela reside na ocorrência do delito, já, para o processo civil, o fundamento encontra-se na existência de um 
direito. Disponível em: .< https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121923880/o-que-se-entende-por-fumus-
commissi-delicti >. Acesso em: 20 de nov. de 2017 
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indícios de autoria, pois tal dispositivo determina que a mesma só será admitida 

caso a investigação já tenha em foco uma determinada pessoa como possível 

suspeita.  

Isso porque, a citada lei exige que haja nome ou apelido da pessoa 

investigada, deixando claro que tal procedimento não poderá avançar buscando a 

possibilidade de o suspeito estar ou não agindo de forma ilícita, tão pouco, sem 

existir e fato alguém como objetivo.  

 

b) Da impossibilidade de outros meios de provas disponíveis 

Em observância aos requisitos principais, percebemos que diante da lógica ao 

que se refere aos indícios de autoria, o desejável seria que nos casos tratados em 

lei fosse dispensável sua comprovação, uma vez que, desta forma o procedimento 

poderia ser desenvolvido como meio de prevenção do crime, evitando ações 

criminosas previstas em lei e identificando aqueles predispostos a pratica-las. 

Como podemos perceber a lei 13.441/17 determina que a infiltração de 

agentes só deverá ocorrer quando não houver outros meios de provas disponíveis, 

ou seja, o magistrado somente irá autorizar a infiltração quando houver o 

esgotamento comprobatório de menor risco iminente.  

 Desta forma, torna-se fundamental que fique claro a necessidade da 

infiltração como única medida ou medida subsidiária (ultima ratio).26 

 

c) Da autorização judicial e sua legitimidade 

Salienta-se, que para que ocorra determinada infiltração virtual de agentes é 

necessária prévia e circunstanciada autorização judicial, onde deverão constar 

estabelecidos os limites para a citada investigação informática, não podendo ser 

requisitada diretamente pelas polícias judiciárias. 

A mesma deverá ser feita por um pedido formulado ao juiz que poderá ser 

provocado pelo delegado de polícia ou a requerimento do MP. Nesse ínterim, 

destaca-se também que não há necessidade de concordância do agente para que 

haja infiltração, uma vez que a infiltração virtual não comporta caráter voluntário.  

                                                 

26 Ultima ratio significa “última razão” ou “último recurso”. É uma expressão com origem no Latim e 
frequentemente empregada no Direito.  
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Em observância ao dispositivo do artigo 190-A, inciso II da referida lei, 

podemos ter a sensação de que este deva ser complementado em analogia pelo 

artigo 10, da Lei 12.850/13,27 em virtude de esta prever uma manifestação técnica 

do delegado quando a apontada infiltração for requerida pelo MP, em razão do 

mesmo deter uma maior aptidão para verificar as condições técnicas e estruturas 

para que se realize a investigação. 

Entretempo, apontam Roque, Távora e Alencar: 

 

“(...) andou muito bem o legislador em estabelecer tal requisito, pois, 
estando o delegado na condução do inquérito e à frente da investigação, 
tem maiores condições de aquilatar a viabilidade de uma medida desta 
natureza. Com efeito, de nada adiantaria as boas intenções ministeriais no 
sentido da autorização judicial se o delegado demonstra, por exemplo, que 
a possibilidade de o agente vir a ser descoberto é muito grande”.28 

 

Entende-se que a infiltração de agentes por se tratar de um meio de 

investigação diferenciado e sigiloso, é de grande importância que haja uma 

adequada preparação do agente infiltrado, sendo necessário que este exerça 

domínio virtual, vasto conhecimento de softwares e técnicas de computação 

essenciais para que se realize perfeitamente a infiltração  

 De forma breve, podemos sintetizar como requisitos para infiltração virtual de 

agentes:  

a) A existência de autoria ou até mesmo de participação nos crimes 

determinados pelo caput do artigo 190-A;  

b) Que seja imprescindível este meio de obtenção de provas, não havendo 

possibilidades concernentes à outras medidas que não acarretem possíveis 

inconvenientes;  

c) E por assim dizer, sua prévia autorização judicial, através de requerimento 

e representação da autoridade judicial competente. 

 

2.7. Prazo para o desenvolvimento da infiltração virtual de agentes 

                                                 

27 Artigo 10 da Lei nº 12.850 de 02 de agosto de 2013. Art. 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de 
investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação 
técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de 
circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. 
28 ROQUE, Fábio; TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Legislação Criminal para concursos. 
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 626. 
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Em referência a lei de Organizações Criminosas em seu artigo 10, §3º29 

Podemos classificar duas modalidades: a infiltração leve, conhecida 

doutrinariamente como “Light Cover” que possui uma menor exigência quanto ao 

agente infiltrado, comportando duração máxima de 6 meses. E a “Deep Cover”, 

sendo uma modalidade de maior exigência e complexidade, ultrapassando o prazo 

de 6 meses. Nela o agente deve agir com maior profundidade no cerne da 

organização criminosa e até pode ficar privado de manter contato direto com sua 

família, assumindo outra identidade na maior parte dos casos.  

 A mencionada lei estabelece a possibilidade da infiltração de agentes ocorrer 

no prazo de 90 dias, não prejudicando eventuais renovações, desde que estas 

estejam em uniformidade com o artigo 190-A, inciso III da lei, onde menciona que as 

eventuais renovações devem demonstrar efetiva necessidade sob critério de 

autoridade judicial, não sendo permitido que esta ultrapasse o prazo máximo de 720 

dias.  

 A alterações legislativas previstas no ECA em razão da criação da nova lei 

objeto do artigo, admite ambas as formas de infiltração elencadas no parágrafo 

anterior “Light Cover e Deep Cover”, desde que, respeitando os requisitos previstos 

para a necessidade de renovação de prazo, sendo esta demonstrada de forma 

adequada e cristalina pela autoridade judicial que a solicitar. Desta forma, caberá ao 

juiz em decisão fundamentada decidir consoante a lei.   

Por fim, que seja claramente demonstrada conveniência diante as 

dificuldades mencionadas, desta forma, justificando o pedido de dilatação do prazo 

para que seja concluída a investigação.  

É pertinente ressaltar, que diferente da lei 12.850/13 em seu art.10 § 4º, a lei 

tratada no artigo não realiza exigências quanto ao relatório circunstanciado ao final 

de seu prazo. Sendo assim, ao que versa o art. 190-A, em seu § 1º, tanto o 

magistrado quanto o Ministério Público possuem anuência para requisitar relatórios 

concernentes à infiltração virtual antes que termine seu prazo, esclarecendo que 

este se trata de um ato facultativo.  

De toda sorte, a Lei 13.441/17, determina encerrando-se a investigação todos 

os atos eletrônicos que foram executados durante a mesma, deverão ser 

                                                 

29 § 3o A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 (seis) meses, sem prejuízo de eventuais renovações, 
desde que comprovada sua necessidade. Artigo 10 da Lei nº 12.850 de 02 de agosto de 2013 
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registrados, gravados, armazenados para que encaminhem-se ao magistrado e ao 

MP acompanhados de relatório detalhando todo o procedimento. 

Assim preceitua o artigo 190-E do ECA: 

 

“Art. 190-E. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados 
durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e 
encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com relatório 
circunstanciado”. 

 

 Na pretensão de garantir que o procedimento de infiltração virtual decorra 

com eficácia, protegendo a identidade do agente infiltrado, bem como do menor que 

esteja envolvido, essa técnica de investigação deverá ser formalizada em autos 

processuais apartados que posteriormente serão apensados ao inquérito que deu 

origem a referida investigação ao final de todas as diligências   

 Em destaque ao parágrafo único do artigo 190-E citado anteriormente: 

 
“Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste 
artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal 
juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da 
identidade do agente policial infiltrado e a intimidade das crianças e dos 
adolescentes envolvidos”. 

 

2.8. Do sigilo do procedimento  

Destaca-se que a o artigo 190-B da Lei, menciona que deverá ser realizado o 

encaminhamento de todas as informações adquiridas através da infiltração virtual ao 

juiz responsável pela sua autorização, uma vez que este deverá zelar por seu sigilo.  

 Para que o procedimento tenha total segurança e eficácia o parágrafo único 

do referido artigo estabelece total sigilo das investigações no decurso até sua 

conclusão, cabendo salientar que apenas o magistrado, o MP e o delegado 

responsável pela investigação poderão ter acesso aos autos.  

Entretanto, podemos observar que a Lei não determina nenhuma forma de 

distribuição de tal requerimento, tão pouco representação pela determinada 

infiltração virtual, desta forma cabe utilizar através de analogia o art. 12 da Lei 

12.850/13, onde resta determinada a sigilosidade da investigação como garantia 

essencial de sua eficácia.  

Depois de realizada a investigação, entende-se que não há razão para preservar 

a identidade do agente infiltrado virtualmente depois de finalizado o procedimento, 
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pois de um modo geral, os policiais desenvolvem uma atividade de risco não 

havendo diferenças neste ponto.  

Nota-se que não há diferença razoável entre um policial reunir provas de uma 

forma convencional ou por meio de uma infiltração virtual, sendo tanto em um caso, 

como em outro a ação passível de possíveis retaliações dos criminosos.  

 

2.9. A atividade policial na infiltração virtual 

Ao longo de todas as considerações a respeito da Lei de infiltração virtual de 

agentes, podemos concluir que esta só poderá ser efetivada por policiais civis ou 

federais.  

Desta forma, podemos afirmar que a infiltração realizada por policial militar 

deve ser considerada ilegal, ainda que sob o comando de um delegado de 

polícia. Assim como também é considerada proibida a infiltração de agentes do 

MP.  

Agente da ABIN30 (Agência Brasileira de Inteligência) também não estão 

autorizados a realizar tal procedimento, embora haja a percepção de ser 

recomendável que auxiliem de forma técnica às polícias judiciárias para que se 

possa obter melhor eficácia na infiltração.  

 

3. FILME “RATTER”: QUANDO A PERSEGUIÇÃO DA INTERNET É LEVADA 

AO EXTREMO 

 

Ratter31 é como chamamos os hackers que invadem os dispositivos eletrônicos 

para observar a intimidade das vítimas. 

O filme, é escrito e dirigido pelo diretor Branden Kramer e foi lançado em 

setembro de 2015, seu gênero trata-se de uma mistura de drama, suspense e terror 

baseado em um curta chamado “Webcam” dirigido pelo próprio Kramer e por sua 

vez inspirado em um caso real.  

                                                 

30 A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) é um órgão da Presidência da República, vinculado ao Gabinete 
de Segurança Institucional, responsável por fornecer ao presidente da República e a seus ministros informações e 
análises estratégicas, oportunas e confiáveis, necessárias ao processo de decisão  
31 RATTER. Direção: Branden Kramer. Produção: David Bausch, Ben Browning, Jamie H. Zelermyer. 
Intérpretes: Ashley Benson; Matt McGorry; John Anderson; Karl Glusman. Roteiro: Branden Kramer; Estados 
Unidos: Destination Films; Vertical Entertainment, 2015; Duração (80 minutos); Produzido por Start Motion 
Pictures. 
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O roteiro traz a abordagem de um tema intrigante, uma vez que hoje em dia 

estamos todos constantemente conectados à internet. 

  Entretanto, enquanto nós estamos direcionando nossa atenção para nossos 

celulares, computadores e etc. Certamente estamos sendo observados de volta, 

mas por quem? Esta questão é o que mais nos assombra quando se trata de mundo 

informático, uma vez que vivendo a rotina virtual estamos vulneráveis a possíveis 

invasões vindas de qualquer pessoa com intenções que sequer imaginamos.  

Este filme aborda a vida de uma universitária jovem e bonita chamada Emma 

que acabou de se mudar sozinha para nova york, e está animada com a cidade 

grande. Aparentemente, ela tem uma vida normal, estuda, pratica atividades físicas, 

sai com amigos.  

Até que um stalker (perseguidor), hackeia seus dispositivos eletrônicos 

abrindo janelas diretas para observar seus passos e se infiltrar nas suas relações 

pessoais e intimidade 24h por dia. Esgotadas suas ilusões de privacidade e 

intimidade, ela percebe o quão frágil é nossa segurança e proteção. 

Essa obsessão vai se agravando, à medida que este invasor começa a se 

satisfazer assistindo os momentos mais íntimos da vida de Emma, tornando-se pior 

quando apenas assisti-la deixa de ser suficiente e ele decide ir atrás de Emma. A 

partir de então o enredo cinematográfico começa a se revelar bastante perigoso e 

assustador.   

Nesse filme o interessante, é que o invasor hackeia a câmera dos aparelhos. 

Sendo assim, todo e qualquer aparelho que possua câmera ele consegue visualizar 

o dia a dia de Emma. Assim, passamos a ter a perspectiva deste invasor, 

visualizando pelos olhos do próprio hacker, seja em câmera dos celulares, web cam, 

entre outras.  

A ideia de observar sob a perspectiva do hacker funciona muito bem, 

podemos perceber como é bizarro, doentio e aterrorizante toda essa perseguição e 

terror psicológico.  

Ninguém vai imaginar que possa vir a ser uma vítima da invasão virtual de 

uma forma tão tensa como demonstrada no filme, entretanto, todo cuidado é pouco 

quando se trata de eletrônicos.  

O filme retrata a perseguição em uma proporção de realidade bem precisa, o 

que nos faz perceber ao assistir o quanto estamos expostos a termos nossos 
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momentos mais íntimos e pessoais acessados, assim como a personagem. O que 

nos leva a refletir os riscos e limites de divulgarmos nossa vida pessoal cada vez 

mais nas redes de internet. 

 

CONCLUSÃO  

 

O presente artigo vislumbrou como objetivo, pesquisar e apresentar 

perspectivas acerca da nova lei de infiltração policial virtual, 13.441/17, disciplinando 

em seu conteúdo as diversas formas de crimes que podem ser cometidos através do 

meio virtual e suas facilidades.  

E assim, com clareza, demonstrar através dos princípios fundamentais como 

se dará a proteção da criança e do adolescente em virtude de sua superexposição, 

vulnerabilidade e hipervulnerabilidade conceituada nos preceitos do ECA (Estatuto 

da Criança e do Adolescente.  

Considerando os avanços tecnológicos atuais e os reflexos deste na esfera 

penal e principalmente no mundo real, onde encontramos a todo momento a 

necessidade de aperfeiçoar as normas jurídicas para melhor proteger os bens 

tutelados, como bem se destacou ao longo desta pesquisa.  

Nesta oportunidade, foram utilizadas doutrinas correlacionadas ao assunto 

tratado, objetivando a sustentação argumentativa doutrinária referenciada ainda que 

limitada, uma vez que o assunto tratado refere-se à legislação de recente vigência.    

Cabendo-se destacar, que resta cristalina a necessidade de proteção e 

amparo da criança e adolescente na sociedade moderna, em consequência de sua 

vulnerabilidade, bem como em respeito à sua privacidade e direitos concernentes e 

expostos no oportuno artigo.  

Trazendo como principal escopo a efetiva punição daqueles que buscam 

lesionar a intimidade, honra, imagem e dignidade sexual da criança e do 

adolescente, usando de meios anônimos para agir de forma inconsequente, doentia 

e criminosa. 

A lei de infiltração virtual, traz um melhor preparo para coibir esses meios com 

técnica e cautela protegendo os direitos fundamentais da criança e do adolescente 

de forma harmônica e pacífica. 
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