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O tema abordado já é recorrente nos debates atuais, mas como falamos da tecnologia
sempre há novas descobertas que podem causar extrema preocupação, principalmente
quando crianças e adolescentes estão envolvidos. O avanço nas tecnologias de
comunicação trouxe inúmeros benefícios para a sociedade, ao que se refere ao ambiente
de comunicação virtual. Porém essa rápida evolução traz consigo novos atos ilícitos, que
não estavam previstos em lei, e as poucas leis que existem não são suficientes para
prevenir e punir delitos de pedofilia em ambiente virtual, já que as crianças e adolescentes
passam grande parte do tempo em redes sociais, sem a supervisão de um responsável.
Tendo em vista a crescente desses delitos, observa-se a necessidade de medidas de
segurança voltada ao combate de crimes cibernéticos. Dessa forma, o presente estudo
tem como objetivo, apresentar o crime de pedofilia virtual, a eficácia do Direito na
proteção das crianças e adolescentes e a necessidade de uma legislação mais específica e
com mais rigor, punindo com mais rigidez crimes virtuais. A internet chegou ao Brasil
no ano de 1987, nos tornando cada vez mais dependentes a esse meio. Porém esse fácil
acesso trouxe consigo diversos impactos jurídicos, destacado nesse estudo a pedofilia
infantil. Com o fácil acesso a internet, crianças e adolescentes ficam cada dia mais
vulneráveis a exposição e aos riscos de serem vítimas de pedófilos. Foram assentadas
mais de 27 mil páginas na internet com conteúdo de pornografia infantil, derivadas de
mais de 58 mil denúncias no ano de 2014. A pedofilia é caracterizada como um distúrbio
psíquico, no qual o pedófilo tem fantasias sexuais recorrentes e intensas, impulsos sexuais
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consideravelmente nos últimos anos no ambiente virtual, por ser um esconderijo para
esses criminosos, devido à dificuldade em rastreá-los. É considerada como pedofilia
virtual a exposição de situações envolvendo crianças ou adolescentes em atividades
sexuais explícitas, reais ou simuladas, na internet ou em outro meio de comunicação. Os
crimes são praticados principalmente por meio das redes sociais e sites dedicados à
pornografia infantil. Os pedófilos enviam e recebem fotos e vídeos contendo cenas de
abuso sexual contra crianças e adolescentes, propagando a pornografia. As redes sociais
são usadas como ferramenta para aliciar crianças a satisfazerem seus desejos sexuais,
utilizam-se de perfis anônimos, falsos para manter o contato com as vítimas e ganhar a
confiança destas, cativando a inocência infantil, resultando em sólidas amizades. Os sites
são utilizados para distribuição, troca e venda de fotos e vídeos que contém imagens de
crianças e adolescentes. Para identificar os praticantes deste crime, a polícia pode rastrear
o IP (Internet Protocol) quando autorizados pela Justiça. Apesar de esta forma parecer à
solução para este grave problema, o grau de dificuldade é extremo, pois geralmente os
agentes praticam este crime na denominada “Deep Web”, uma zona da internet que não
pode ser detectada facilmente, alguns também quando necessitam custear a prática,
utilizam, por exemplo, cartões de créditos fraudados ou clonados ou até mesmo moedas
virtuais, como a “Monero” que não pode ser rastreada, assim o trabalho para policia é
dificultado e eles precisam usar-se de artimanhas para atrair os criminosos, obtendo
sucesso em poucos casos. Já na “Surface Web”, a internet convencional, a identificação
é mais fácil, qualquer profissional especializado em web pode ajudar a rastrear. O
combate aos crimes cibernéticos ainda é algo em crescimento, principalmente o crime de
pedofilia que é extremamente anônimo, sem vestígios aparentes dos criminosos, porém o
Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente já preveem maneiras de punir os
sujeitos dos crimes sexuais cometidos na internet. A Lei nº 11.829 de 25 de Novembro
de 2008, prevê as diversas formas da prática deste crime e suas sanções. São inúmeros os
benefícios que a tecnologia trouxe a sociedade, porém, acabou servindo também como
uma arma nas mãos de criminosos, que ficam a espreita de suas vítimas. Sem dúvida, um
dos crimes mais alarmantes e com uma grande problemática em encontrar soluções, é o
crime de pornografia infantil e pedofilia virtual, pois esses criminosos se ocultam atrás
de falsos perfis o que torna mais difícil a punição desses crimes, nos dando a sensação de
vulnerabilidade e impunibilidade. A exploração sexual de crianças e adolescentes por
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meio e redes da internet violam os direitos constitucionais, trazendo lucros a esse mercado
negro da exploração sexual infantil, aonde a comercialização de uma imagem de abuso
de um bebê chega a custar 50 mil reais. Os abusos sexuais acabam deixando profundas
marcas nas crianças por toda a vida, promovendo danos e traumas psicológicos
irreparáveis, por muitas vezes. As problemáticas apresentadas neste artigo deixam
evidentes os riscos que as crianças e adolescentes correm todos os dias, e que é necessário
encontrar formas de investigações mais eficazes, para a punição e detenção dos
criminosos ocultos, sendo, ainda, a melhor forma prevenir a pedofilia virtual uma boa
orientação familiar, preservando assim a futura juventude uma infância melhor.
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