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Este projeto de pesquisa tem como objetivo, primeiramente de estudar o 

conceito de um novo e atual ramo que vem crescendo a cada dia mais, com as inovações 

tecnológicas, que é o ramo do Direito da Informática. A internet, por ser a grande área 

de entretenimento e relações humanas na informática, necessita do Direito para 

regulamentar o seu uso e gerenciar a licitude e os atos que a corrompem, já que estes 

ocorrem a todo o momento nessa verdadeira rede mundial de integração humana. Nesta 

pesquisa, serão abordadas as principais teorias originarias deste novo ramo, bem como 

sua evolução, focando principalmente as dificuldades que o Direito no Brasil enfrenta 

para regular juridicamente, os atos ilícitos que ocorrem nesse meio tecnológico, 

chamados por crimes digitais ou “cybercrimes”, que causam muitos danos a sociedade e 

ao Estado, por este não possuir uma força coercitiva que consiga conter esses atos 

ilícitos em nosso país. E finalmente, se há necessidade de um código que regule esse 

meio, e caso seja, se é necessária ou não a distinção dos crimes que são apenas do 

âmbito digital, e aqueles que também abrangem essa esfera, mas que poderiam ser 

tratados nas leis já utilizadas em outros ramos do Direito. 

Quanto ao método de pesquisa utilizado foi o dedutivo partindo de enunciados gerais 

sobre o tema para ao final, chegar a minha conclusão particular sobre o assunto. A 

pesquisa se baseia na análise da opinião dos diversos pesquisadores que se dedicam ao 

tema proposto, sendo valido reforçar, que alguns defendem a criação de um novo ramo, 

e junto deste ramo, uma nova doutrina, e outros não.  

Tem-se como fator importante na escolha do tema, a percepção da conscientização 

acerca das falhas do sistema jurídico brasileiro quanto às disposições do mundo digital.  

É fato que as instituições de ensino ainda não preparam os profissionais do Direito para 

lidar com os problemas relacionados à tecnologia, sendo que alem desse problema, o 

próprio Direito brasileiro como um todo não tem parâmetros suficientes para a 

resolução de litígios relacionados à informática e internet. 

Por isso não se pode deixar de pensar que é necessário que o campo de pesquisas nessa 

área se amplie para que cada vez mais o direito possa ser introduzido nessa ciência que 

necessita de seu amparo e regulação. 
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Abstract:  This research project discusses the Cybercrimes, and their offspring, 

focusing at the lack of regulamentation about the area. 
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