


































































































ATO INFRAÇÃO ARTIGO CP
Falar através dos recursos da internet 
disponíveis, que alguém deve se matar ou 
sugerir a forma de fazê-lo

Instigação ao suicídio 122

Falar através dos recursos da internet que 
alguém cometeu um crime que não aconteceu Calúnia 138

Repassar para várias pessoas e-mail denegrindo 
a reputação de alguém Difamação 139

Enviar e-mail falando mal das características 
físicas e/ou morais de alguém Injúria 140

Enviar e-mail para alguém dizendo que vai 
pega-la Ameaça 147

Enviar e-mail divulgando dados confidenciais 
para terceiros, fotos de momentos íntimos Divulgação de segredo 153

Invadir computadores pessoais e se apropriar 
de dados e senhas bancárias para se apossar 
de valores

Furto 155

Enviar vírus que destrua dados ou aparelhos Dano 163
Copiar um conteúdo e não mencionar a fonte Violação de direito autoral 184
Criar comunidade on-line que fale mal das 
religiões Escárnio por motivo de religião 208

Divulgar fotos em comunidade on-line com 
gestos obscenos Ato obsceno 233

Criar comunidade on-line incentivando o roubo 
de determinado comércio Incitação ao crime 286

Criar comunidade on-line para ensinar a realizar 
atos ilícitos Apologia de crime 287

Criar comunidade on-line para enaltecer 
criminoso Apologia a criminoso 287

Enviar e-mail com remetente falso ou mesmo 
criar cadastro com dados falsos em loja virtual Falsa identidade 304

Ao receber um Spam, devolve-lo com vírus ou 
com mais Spam

Exercício arbitrário das próprias 
razões 345

Estabelecer ou explorar jogos de azar Jogo de azar Art. 50 LCP

OUTRAS LEIS
Usar cópia de software sem a devida autorização 
ou licença. Crimes contra os direitos autorais Art. 12 da lei 

9.609/98
Utilizar on-line logomarca de empresa, no todo 
ou em parte ou mesmo imitá-la de forma a induzir 
confusão. 

Crime contra a propriedade 
industrial

Art. 189 da lei 
9.279/96

Veicular imagens e ilustrações com cenas de 
sexo explícito ou erótica. Crime de pedofilia

Art. 241 e 
seguintes da lei 
8069/90 ECA

Incitar em um chat a discriminação de alguém em 
virtude da raça.

Crimes de discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional

Art. 20 da lei 
7.716/89


















