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RESUMO

O presente trabalho apresenta o estudo acerca dos crimes da internet cometidos através do uso indevido das redes sociais. Este foi realizado através de uma metodologia baseada na pesquisa bibliográfica com a tipificação dos delitos de acordo com a doutrina do Direito Digital e da investigação de campo realizada com alunos do Colégio Estadual Dr. Augusto César Leite, entre 16 e 34 anos,
pois se enquadram no público que mais utilizam a ferramenta da Internet. Ele possui como objetivos: compreender a normatividade na legislação brasileira sobre delitos na rede. Podemos percebemos alguns dos problemas causados pelo mau uso das redes sociais.

PALAVRAS-CHAVE: Crimes na Internet. Redes Sociais. Direito Digital.

ABSTRACT

This paper presents a study about internet crimes that are committed through the misuse of social networking. This being achieved through a methodology based on bibliographical research criminalize the offenses according to the Doctrine of Right Digital and field research conducted with students between 16 and 34 years, as fall in public over the Internet using this tool . It has the following
objectives: To demonstrate the ease of the Internet to commit crimes; understand the normativity in the Brazilian legislation on offenses in the network, analyze the results of field research applied to students of the 3rd year of the State College Dr. César Augusto Leite and outline a quantitative problems caused by the misuse of social networking.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende abordar alguns dos crimes de Internet que acontecem em circunstância do indevido uso das redes sociais, estas, difusoras da informação pelo mundo, além de possuir várias ferramentas que facilitam a má fé de alguns usuários a fim de prejudicar outrem. Dessa forma, este trabalho busca compreender a normatividade na legislação brasileira sobre delitos na rede.
Porém, antes de adentrar ao mundo das redes sociais, necessita-se fazer um breve introito sobre a origem da Internet para discutir a problemática jurídica deste tema.

A Internet surgiu a partir dos anos 1970 e 1980 através da Guerra Fria. Os Estados Unidos a utilizava, devido à guerra, para manter a comunicação quando havia alguma falha dos meios convencionais. Porém, foi a partir dos anos 1990, que a Internet passou a ser difundida pelo mundo não somente para fins militares. Várias pessoas passaram a fazer uso deste meio, que facilitava a
comunicação.

Nos dias atuais, a Internet é a ferramenta mais utilizada pela maioria das pessoas, ela expandiu o conceito de comunicação e facilitou para a comercialização de produtos a longa distância, troca de informações e a fomentação virtual de relações interpessoais, fato que deu origem às redes sociais. De acordo com Recuero (2009):

O ciberespaço e as ferramentas de comunicação possuem particularidades a respeito dos processos de interação. Há uma série de fatores diferenciais. O primeiro deles é que os atores não se dão imediatamente a conhecer. Não há pistas da linguagem não verbal e da interpretação do contexto da interação. É tudo construído pela mediação do computador. O segundo
fator relevante é a influência das possibilidades de comunicação das ferramentas utilizadas pelos atores. Há multiplicidade de ferramentas que suportam essa interação e o fato de permitirem que a interação permaneça mesmo depois do ator estar desconectado do ciberespaço. Esse fato permite, por exemplo, o aparecimento de interações assíncronas. (RECUERO,
2009, p. 32).

Com a popularização da Internet, várias pessoas passaram a serem adeptas do meio eletrônico e passaram a usar constantemente as redes sociais e todos os recursos a ela interligados. A interlocução e relação de pessoas contribuiu para os crimes cibernéticos. De acordo com Pinheiro apud Vancim (2010):

O crime virtual puro seria toda e qualquer conduta ilícita que tenha por objetivo exclusivo o sistema de computador, o equipamento e seus componentes, inclusive dados sistemas. Crime virtual misto seria aquele em que o uso da internet é condição sine qua non para a efetivação da conduta, embora o bem jurídico visado seja diverso do informático, como, por
exemplo, as transferências ilícitas de valores em uma homebanking ou no chamado salamislacing, onde o cracker retira de milhares de contas correntes, diariamente, pequenas quantias que correspondem a centavos e as transfere para uma única conta. Embora esses valores sejam ínfimos para o correntista, que, na maioria das vezes, nem se dá conta do furto,
representam para o ciber criminoso uma expressiva quantia em seu montante. Por derradeiro, crime virtual comum seria utilizar a internet apenas como instrumento para a realização de um delito já tipificado pela lei penal. Assim, a Rede Mundial de Computadores acaba por ser apenas mais um meio para a realização de uma conduta delituosa. Se antes, por exemplo,
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o crime como o de pornografia infantil (art. 241 do ECA) era instrumentalizado por meio de vídeos ou revistas, atualmente, dá-se por salas de bate-papo, ICQ, como também pela troca de fotos por e-mail entre pedófilos e divulgação em sites. Mudou a forma, mas a essência do crime permanece a mesma. (VANCIM, 2010, p. 13).

Os crimes praticados pela internet são formas aprimoradas dos que já existiam antes da mesma e que requerem um cuidado maior já que não se possui um contato pessoal, na maioria dos casos, com o autor do delito. Além destes crimes citados por Pinheiro apud Vancim (2010), existem os crimes de ameaça, difamação, injúria e calúnia, estelionato, falsa identidade, phishing e pirataria que
serão descritos e discutidos.

Dessa maneira, compreende-se que o assunto em questão é de suma relevância, pois o número de vítimas de crimes pela internet cresce diariamente e muitas pessoas desconhecem como os mesmos acontecem, e que tipo de ajuda elas podem procurar posteriormente, a tipificação existente, analisando o impacto que a acessibilidade que as redes sociais causam na sociedade brasileira.

Portanto, o presente artigo possui os seguintes objetivos: analisar a facilidade de cometer crimes pela internet; Compreender a normatividade na legislação brasileira sobre delitos na rede; Analisar os resultados da pesquisa de campo aplicada aos alunos do 3° ano do Colégio Estadual Dr. Augusto César Leite e esboçar um quantitativo de problemas causados pelo mau uso das redes sociais. A
metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica e de campo para a coleta de dados através da aplicação de questionários aos alunos do 3° ano do ensino médio. A análise foi realizada de forma quantitativa e qualitativa.

O USO DA INTERNET COMO PORTA DE ENTRADA PARA COMETIMENTO DE CIBERCRIMES

Segundo Zanatta, o ciberespaço é o local no qual são desenvolvidas relações interpessoais, onde muitos possuem acessos às informações, sem que haja um controle. Afirma ainda o autor, que a internet deve ser vista como um meio de transmissão de informações.

Ehrhardt (2007) conceitua o ciberespaço como:

[...] um ambiente amplo e bastante complexo, gerado eletronicamente, que representa a rede atual de linhas de comunicação e bancos de dados, através da qual informações e pessoas circulam livremente, como se fossem a mesma coisa. Neste, os conceitos de interno e externo sofrem uma verdadeira inversão: o interno representa o que está na rede e o externo, o
que está fora dela. (EHRHARDT, 2007, [n.p.]).

Devido a difusão da Internet nos últimos anos e a crescente quantidade de usuários que passaram a utilizar as redes sociais, a velocidade de troca de informações e dados ampliou de modo exacerbado. As chamadas redes sociais, por exemplo, tem vários usuários, sendo que qualquer pessoa que tenha acesso a um computador com internet poderá usufruir dessa modalidade de tecnologia. Diz
Gatto (2012) que:

O aumento considerável de pessoas que utilizam a internet, tanto como meio de trabalho, tanto quanto para o entretenimento, a internet se tornou um meio indispensável em nossa sociedade, trazendo a baila questões desconhecidas pelos nossos operadores do direito, essa inovação tecnológica fez transparecer a necessidade eminente do direito acompanhar as
mudanças da sociedade. (GATTO, 2012, [n.p.]).

Acontece que o direito digital ainda não está regulamentado no direito brasileiro. Entende Zanatta, que essa regulamentação, deverá acontecer, o mais rápido possível. Para suprir tal necessidade são aplicadas atualmente as normas do direito físico para o que ocorre no mundo virtual. Entende Zanatta (2010):

[...] que a Internet é um território à parte do “mundo real”. E que, portanto, ela demanda uma legislação própria. Não se pode utilizar o nosso ordenamento jurídico vigente para isso, mas, sim, baseando-se nele, derivar dispositivos que contemplem e supram essa nova necessidade tão presente na vida de todos nós. (ZANATTA, 2010, p. 6).

Além da velocidade e da facilidade que a informações são trocadas na internet, surgiram casos de crimes cometidos através desse meio de comunicação. Como o direito digital ainda não está regulamentado no ordenamento jurídico brasileiro, se faz necessário à resolução da lide através das normas já existentes.

Nesse sentido, cumpre salientar que a falta de legislação especifica para punir quem utiliza desse meio para praticar atividades delituosas, que ainda não se encontram tipificadas em lei, acaba trazendo consigo a sensação de impunidade, que estimula substancialmente a prática de delitos repudiados pela sociedade. Cumpre frisar que a jurisprudência pátria tem
adotado nos casos em que há lacunas nas normas do direito, o julgamento por analogia aplicando os dispositivos processuais do Código Penal que em sua parte especial é datado de 1940, o que torna inócuo os julgamentos dos crimes puros de informática. (GATTO, 2012, [n.p.]).

O aumento de usuários das redes sociais, aliado a falta de uma legislação especifica para punir os crimes cometidos por esta via, contribuem para os casos de delitos na internet. Gatto (2012) afirma que os criminosos se aproveitam da ignorância dos usuários para executar delitos virtuais.

A falta de controle no ciberespaço e sua dimensão global contribuem para a dificuldade de acompanhamento e identificação dos crimes praticados através deste veículo de comunicação. Há crimes contra a honra da pessoa humana, de falsa identidade e de ameaça que são puníveis pelo atual Código Penal Brasileiro.

TIPIFICAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL

Um dos crimes frequentes nas redes sociais é o Crime de Ameaça, que está tipificado na Parte Especial do Código Penal no art. 147, regido da seguinte forma: “Art.147- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.

Na ameaça, ao contrário do crime de constrangimento ilegal, o ameaçado não é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a que por lei não está obrigado; ele simplesmente sofre uma intimidação através do prenúncio da prática de um mal injusto e grave contra ele. A ameaça atinge a liberdade interna do indivíduo, na medida em que a promessa da prática de um mal
gera temor na vítima que passa a não agir conforme a sua livre vontade. (CAPEZ, 2012, p. 332).

Pelas redes sociais, esse tipo de crime ocorre de maneira escrita “(por correspondência, e-mail)” Capez (2012, p.332). Para que a ação seja considerada delituosa é necessário ser injusta, ou seja, não estar descrita em lei; e deve ser grave, Capez (2012, p. 332) “O mal prometido deve ser grave, ou seja, o dano anunciado (econômico, físico ou moral) deve ser de importância capital para a
vítima, de modo que seja capaz de intimidá-la”. O crime deverá ser pronunciado para o evento no futuro, seja ele próximo ou distante do agora. Caso esteja ausente qualquer um desses elementos, a ação será considerada atípica. O crime está consumado no momento em que a vitima toma conhecimento da ameaça. A pena para quem comete tal delito varia de detenção de seis meses a um
ano, ou multa, conforme os parâmetros do artigo 147 do Código Penal Brasileiro.

Outro delito frequente nas redes sociais é o crime contra a honra. A legislação brasileira também pune os delitos causados aos bens imateriais, ou seja, a honra pessoal (CAPEZ, 2012, p. 256). A honra da pessoa humana está assegurada no art. 5º inciso X da Constituição da República Federativa do Brasil, que tem a seguinte redação: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
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e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. No Código Penal, tem um capítulo todo dedicado aos crimes contra a honra. A honra poderá ser divida em:

Honra objetiva: diz respeito à opinião de terceiros no tocante aos atributos físicos, intelectuais, morais de alguém [...]. Honra subjetiva: refere-se à opinião do sujeito a respeito de si mesmo, ou seja, de seus atributos físicos, intelectuais e morais; em suma, diz com o seu amor-próprio. Aqui não importa a opinião de terceiros. O crime de injúria atinge a honra subjetiva.
Dessa forma, para a sua consumação, basta que o indivíduo se sinta ultrajado, sendo prescindível que terceiros tomem conhecimento da ofensa. (CAPEZ, 2012, p. 256).

Desse modo, o crime contra a honra se subdividem em calúnia e difamação (ferem a honra objetiva) e injúria (fere a honra subjetiva). Gonçalves (2011, p. 233) diz que se o ofendido consentir o fato ocorrido, este deixará de ser crime, pois a honra é um direito disponível.

A Calúnia está prevista no art. 138 do Código Penal: “Art.138- Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena- detenção, de seis (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa”. A Calúnia, segundo Capez (2011, p. 261) “Tutela-se a honra objetiva (reputação), ou seja, aquilo que as pessoas pensam a respeito do indivíduo no tocante às suas qualidades físicas, intelectuais,
morais, e demais dotes da pessoa humana”. Já a Difamação é:

O núcleo do tipo é o verbo difamar, que consiste em imputar a alguém fato ofensivo à reputação. Imputar consiste em atribuir o fato ao ofendido. A reputação concerne à opinião de terceiros no tocante aos atributos físicos, intelectuais, morais de alguém. É o respeito que o indivíduo goza no meio social. A calúnia e a difamação ofendem a honra objetiva, pois atingem o
valor social do indivíduo. Trata-se de crime de ação livre, que pode ser praticado mediante o emprego de mímica, palavras (escrita ou oral). (CAPEZ, 2012, p. 276).

A difamação está tutelada no art. 139, tendo a seguinte redação: “Art. 139- Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena- detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa”. Já a injúria, que fere a honra subjetiva da pessoa, é formada pelo consentimento de cada pessoa acerca de seus valores morais, intelectual e físicos. Nas palavras de Capez (2012):

Trata-se de crime de ação livre. Todos os meios hábeis à manifestação do pensamento podem servir à injúria: a palavra oral ou escrita, a pintura, o gesto etc. Até mesmo por omissão é possível cometer a injúria, por exemplo, na abstenção da prática de algum ato, como o de não estender a mão a um cumprimento. (CAPEZ, 2012, p. 881):

A injúria é cometida através de xingamentos, insultos, etc. O crime se consuma quando a vitima toma conhecimento da imputação ofensiva, independentemente se o ofendido se sentiu ou não atingido. A pena, para quem comete injuria, varia de detenção de seis meses a um ano, ou multa, conforme os parâmetros do artigo 140 do diploma penal brasileiro.

Segundo o Código Penal o crime de falsa identidade consiste em “Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem”. Gonçalves (2011, p. 691) afirma que para a caracterização do crime é necessário que o agente vise alguma vantagem, proveito ou tenha vontade de causar dano a um terceiro.

Na internet, os perfis falsos podem ser criados sob duas perspectivas: a primeira é a de utilizar as redes sociais anonimamente, ou seja, sem poder ser identificado, já que no seu perfil não consta seu dados reais, mas sim fictícios. Essa ação não é considerada crime, desde que não se utilize da imagem de outra pessoa e não prejudique ninguém. E na segunda, quando os perfis falsos são
criados para se passar por alguém, que esteja vivo ou morto, e ainda para difamar alguém, este sim é considerado crime previsto no Código Penal. Gonçalves (2011, p. 691) exemplifica que é crime, por exemplo, criar um perfil falso de um artista famoso nas redes sociais.

Quem cometer o crime de falsa identidade será submetido a pena prevista no artigo 307, do diploma Penal Brasileiro: “Pena- detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.” Sendo assim, se o criminoso cometer crime mais grave, aquele será absorvido por este, conforme o Princípio da Subsidiariedade. Importante se faz mencionar
que o crime se consuma no momento em que o agente atribui a falsa identidade, mesmo que ainda não conseguiu o resultado almejado, que é prejudicar outrem (GONÇALVES, 2011, p. 691).

ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS DO 3° ANO DO ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO ESTADUAL DR. AUGUSTO CÉSAR LEITE

A pesquisa de campo foi realizada para uma turma de vinte e nove alunos, entre 16 e 34 anos, onde foi aplicado um questionário com sete questões para verificar o impacto do acesso ao ciberespaço na sociedade. Ao indagar se eles fazem uso de alguma rede social e a frequência que a utiliza, 26 pessoas afirmaram possuir contas em determinada rede, especialmente o Facebook, acessando-o
todos os dias de acordo com a maioria dos entrevistados. Enquanto que apenas três afirmaram não usar nenhuma rede social. Segundo o site Serasa Experian (2013)

O Facebook manteve a liderança das redes sociais mais visitadas em maio no Brasil, de acordo com dados da Hitwise, ferramenta líder global de inteligência em marketing digital da Serasa Experian. No período, a rede social teve 67,84% de participação de visitas, alta de 20,05 pontos percentuais em relação ao mês de maio de 2012. Em maio de 2013, o YouTube
aparece em segundo lugar na preferência do usuário de Internet, com 18,21% de participação de visitas, com alta de 0,21 ponto percentual no ano contra ano. Já o Orkut, em terceiro lugar, tem 1,91% de participação de visitas, registrando perda de 16,33 pontos percentuais na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em quarto lugar no ranking de maio de
2013 ficou o Ask.fm (1,85%), Yahoo! Respostas Brasil (1,71%), Twitter (1,66%), Badoo (1,05%), Bate-papo UOL (0,83%), Google + (0,78%) e Windows Live Home (0,49%). O tempo médio de visitas ao Facebook foi de 28 minutos e 45 segundos em maio de 2013, enquanto no YouTube, os usuários gastaram 23 minutos e 04 segundos na navegação em média. O
Orkut teve tempo médio de visitas de 13 minutos e 29 segundos em maio.

Estes dados da Hitwise explicam o porquê da grande maioria dos questionados aderirem a alguma rede social, sendo o Facebook o mais citado. A segunda questão referiu-se se eles já possuíram algum problema oriundo da Internet e em caso positivo, quais foram as providências tomadas, dos 29 alunos que responderam, apenas três afirmaram ter tido algum problema, tendo motivos como o
roubo de conta do perfil e difamação por meio deste. As providências tomadas foram bastante simplórias, no tocante à conciliação, pedindo para que a pessoa autora destes atos retirasse as suas ações, apagasse o perfil e avisasse aos contatos que se tratava de outrem que estava sob a posse de sua conta.

Este é um problema bastante comum que acontece aos usuários de redes sociais, contudo, este é um fato que é difícil de ser solucionado, pois para identificar o autor destes crimes, já que muitas vezes, ele se transveste para não ser localizado, mas ainda assim, de acordo com Carneiro (2012):

Frente à classificação desses perfis de criminosos temos uma ideia de quem eles são como agem e oque querem de uma forma genérica, mas a pergunta é como identificá-los antes de eles cometerem condutas ilícitas que os identifiquem já que quando falamos em sujeito ativo sabemos que realmente os dados obtidos para identificação do sujeito é o endereço da
máquina que envia as informações, ou seja, o IP, seu login e senha portando com a possibilidade de camuflagem dos dados e a utilização de dados inverídicos dificilmente há uma rápida identificação do sujeito ativo na prática. (CARNEIRO, 2012, [n.p.]).

Desse modo, evidencia-se que, existem meios de identificar o autor de crimes deste tipo, que roubam a conta do perfil alheia e o usa para difamar o usuário fazendo necessário que o afetado procure algum profissional da área para que possa descobrir o autor e encaminhá-lo ao judiciário.

Outro questionamento foi se o entrevistado já sofreu algum crime pela internet e qual foi. Por unanimidade, nenhum dos alunos foram vítimas de crime pela internet, porém, alguns dos entrevistados se contradisseram na pergunta anterior, onde confirmou ter tido problemas e sendo este, um crime de difamação, como está disposto no art. 139 do Código Penal.

Ao serem questionado se em algum momento ameaçaram alguém pelas redes sociais, eles afirmaram que nunca cometeu este tipo de ação. Ao verificar as respostas, percebeu-se que a maioria demonstrou certo comprometimento com o fazer o bem nas redes sociais quando um deles afirmou que: “Não, acho isso uma falta de respeito. As redes sociais são feitas para a comunicação e não
para esses tipos de coisa.” Todavia, mesmo com a não realização desta ação por parte deles, vale ressaltar que ameaça consiste em crime e está prevista no art. 147 do Código Penal, onde Hungria apud Greco (2011) diz que:
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A ameaça pode traduzir-se por qualquer meio de manifestação de pensamento verbalmente, por escrito, por gestos, sinais, atos simbólicos, procedendo o agente indissimulada ou encobertamente (escopelismo) e posso que a compreenda o ameaçado. Vem daí a qualificação da ameaça em oral, escrita real ou simbólica. Exemplos dessa última forma: colocar um ataúde
à porta de alguém e enviar-lhe uma caveira ou o desenho de um punhal atravessando um corpo humano. A ameaça pode ser direta (quando o real anunciado se refere à pessoa ou patrimônio do sujeito passivo) ou indireta (ameaça de dano a uma pessoa vinculada ao suspeito passivo por especiais relações de afeto). Pode ainda ser explícita ou implícita (exemplo desta
segunda espécie: um indivíduo escreve a outro que para resolver a dissenção entre amos, não tem medo de ir para a cadeia). (GRECO, 2011, p. 371).

Mesmo no ambiente virtual, o crime de ameaça pode ser efetivo, podendo receber a sanção legal caso provado o delito. Também foi questionado se eles já falaram mal de alguém pela internet, e quais foram as consequências, de todos os entrevistados, apenas cinco afirmaram que já falaram mal de alguém. Muitos que negaram disseram que já falaram negatividades sobre determinado
outrem, mas que não colocaram o nome dela diretamente, a fim de que outros não saibam quem de fato seja o destinatário daquela mensagem. As consequências desses atos, mesmo que implícitos podem levar a uma cadeia de informações, onde cada usuário repassa para outros e a pessoa difamada acaba sofrendo. Dessa forma, podem ser enquadrados dois crimes: a difamação (art. 139) e
a calúnia (art. 138) estabelecidos no Código Penal.

É possível que o agente, ao atribuir alguém falsamente a prática de um fato definido como crime, não o faça de forma expressa, podendo ser a calúnia, assim, considerada implícita ou equívoca e reflexa. Implícita ou equívoca seria a calúnia quando o agente, embora não expressamente, permitisse que o interlocutor entendesse a mensagem dada, que contém a
imputação falsa de um fato definido como crime, como no exemplo daquele que diz: “Eu, pelo menos, nunca tive relações sexuais à força com nenhuma mulher”, dando a entender que o agente havia praticado um crime de estupro. (GRECCO, p. 341, 2011).

Aos estudantes foi indagado também, se já criaram algum perfil falso nas redes sociais, e qual o intuito do mesmo. Apenas três pessoas alegaram que já tiveram contas fake. O motivo de duas delas era para fins afetivos, testar a fidelidade do companheiro e outra pessoa afirmou que tentou roubar a conta de outro usuário. Estas atitudes se tivessem causado dano a outrem configurariam como
crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal brasileiro. Greco (2011) conceitua este crime como:

Por identidade devemos entender o conjunto de caracteres próprios de uma pessoa, que permite identifica-la e distingui-la das demais, a exemplo do nome, idade, profissão, sexo, estado civil, etc. A lei pune a autoatribuição falsa, ou a atribuição falsa a terceiro, isto é, o agente se identifica incorretamente, com dados que não lhe são próprios, ou atua, da mesma
forma, atribuindo esses dados falsos a terceira pessoa. Esses comportamentos devem ser dirigidos finalisticamente no sentido de obter vantagem, em proveito próprio, ou alheio, ou causar dano a outrem. (GRECO, 2011, p. 862).

A criação de perfis falsos nas redes sociais é um fato bastante comum e antigo. Muitas pessoas escondem a sua verdadeira identidade criando uma caricatura com dados totalmente diferentes para diversos fins. Alguns, apenas para entretenimento, outras para engar pessoas, aplicar golpes, invadir a privacidade alheia e até cometer crimes mais graves como a pedofilia.

Por fim, a última questão pergunta se os alunos já procuraram o fórum para solucionar algum problema ocasionado na internet e se conhecem alguém que já procurou o Judiciário para resolver este tipo de fato. Todos responderam que nunca e não conhecem ninguém que tenha ido. Estas respostas se deram por conta da maioria alegar nunca terem tido problemas com a internet que a
levassem até o Judiciário.

Outro fator é que muitas vezes eles podem até ter sofrido algum dano, mas por falta de informação jurídica e do acesso à justiça ser um tanto estreito para o alcance de todas as pessoas que necessitam, os crimes de internet acabam ficando sem a devida punibilidade que merecem e que cresce a cada dia mais com a difusão das redes sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As redes sociais são importantes no que se trata de mobilidade e facilidade para a interação das relações interpessoais. Como se trata de um contato indireto entre as pessoas, torna-se muito fácil para um usuário disfarçar a sua identidade e praticar algum delito para tirar vantagem própria causando dano a outrem.

Com a presente pesquisa foi possível identificar porque é mais fácil cometer um delito pela internet. As chamadas redes sociais possuem vários usuários, que na maioria das vezes usufruem desse meio de comunicação a fim de causar mal. Existem os delitos de informática puros, estes por não estarem tipificados em leis penais, não podem ser punidos. A legislação brasileira ainda é um tanto
vaga para punir os crimes informáticos puros.

Necessita-se da criação de leis para tipificar os crimes cibernéticos, pois estes crescem a todo instante e para o seu combate é preciso ter um adequadamente à sua forma. Entretanto, os crimes que são tipificados pelo atual Código Penal Brasileiro (crime de ameaça, contra a honra, etc.) são punidos mesmo que cometidos pela internet, pois o que muda é apenas o meio de consumação da ação
e não o conceito do mesmo.

Com o questionário aplicado foi possível identificar se aquele pequeno grupo de pessoas do Colégio Estadual Dr. Augusto César Leite já sofreram ou cometeram crimes pelas redes sociais. E se eles sabiam quais as medidas que deveriam ser tomadas para que fosse possível a resolução do conflito. Em alguns momentos, os mesmos se contradisseram, afirmando que falaram mal de alguém,
quando na pergunta anterior disseram que nunca cometeram nenhum delito.

Alguns deles inclusive já passaram por algum tipo de situação que exigia uma atenção judiciária para resolver o problema, mas o Direito Digital ainda é uma área pouco trabalhada não só por profissionais jurídicos, mas a população ainda não está consciente desta nova fonte de crimes e de que modo eles podem ser resolvidos. Uma das causas para isso é sem dúvida a falta de conhecimento
sobre o assunto e devido o acesso da justiça ser na maioria das vezes um processo demorado e dificultoso.

O tema tratado, além de ser atual, é discutido a todo momento na mídia. Existem ainda localidades onde as pessoas não são informatizadas e não sabem se quer os benefícios e malefícios que as redes sociais trazem. Dever-se-á assim investir mais em programas populares, Projetos de Extensões, principalmente na escola, para que seja possível informar as pessoas sobre a utilização das redes
sociais de modo seguro. Além disso, conscientizá-los para que não faça o uso indevido da mesma.
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