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RESUMO 

O cerne do trabalho foi analisar a infidelidade virtual interdisciplinarmente, através do Direito, Filosofia e 
Psicologia. A partir disso, valendo-se do método hipotético-dedutivo, levantou-se conhecimentos prévios 
acerca do tema, identificando a problemática maior, que é a infidelidade virtual enquanto fenômeno social, 
desenvolvendo teses e, por fim, o falseamento, objetivando desenvolver a melhor solução possível do tema 
proposto. Sendo assim, foram analisadas as obras de diversos filósofos existencialistas, como Jean-Paul 
Sartre, cuja teoria encontra respaldo no binômio existência-essência. Nesse seguimento, através da Teoria 
do Existencialismo e da Psicologia Social, analisou-se o sujeito visando comprovar que o Ser Humano é, 
direta ou indiretamente, influenciado por inúmeros fatores que o conduzem à formação dos próprios valores 
éticos e morais (seria, portanto, a essência, enquanto elemento do referido binômio). Para tanto, foi incluído 
no desenvolvimento da pesquisa uma exposição minuciosa de vocábulos concernentes ao referido fenômeno, 
como, por exemplo, os termos adultério, infidelidade, infidelidade virtual e traição, bem como os 
levantamentos das estatísticas relativas à infidelidade virtual no mundo. A análise de jurisprudências também 
foi primordial para demonstrar que o Poder Judiciário, em face da inadequação de determinados institutos 
jurídicos, vem paulatinamente se adequando às transformações sociais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Ciberinfidelidade; Existencialismo; Psicologia Social; Relação Interpessoal. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

O termo infidelidade no âmbito conjugal é costumeiramente utilizado para se referir 
aos atos extraconjugais. Subjetivamente, além do fato de que cada indivíduo possui sua 
concepção de o que é infidelidade, os cônjuges podem, entre si, estabelecer quais condutas 
seriam caracterizadas como sendo atos de infidelidade. 

Entretanto, a sociedade atual vive uma fase altamente tecnológica, sendo o acesso 
à Internet já considerado por muitos doutrinadores como um direito fundamental. Essa 
intensa utilização da Internet resultou em mudanças significativas nas formas de interação 
social, pois permite a comunicação instantânea entre pessoas que estejam em qualquer 
lugar do mundo.  

São mais de 4 bilhões de pessoas com acesso à Internet no mundo todo. Dessa 
forma, a infidelidade, que já era uma prática comum, tomou proporções em níveis globais, 
haja vista que a mobilidade oferecida pelos smartphones possibilita o acesso às redes 
sociais onde quer que a pessoa esteja, sendo que muitas delas são desenvolvidas 
exclusivamente para que pessoas encontrem outras que também têm interesse em contrair 
relação extraconjugal. 

Sendo assim, essa análise não pode ser feita apenas tencionando obter estatísticas, 
mas compreender o indivíduo considerando o contexto histórico atual no qual ele está 
inserido, bem como a influência de fatores internos e externos na construção da 
personalidade, elementos estes que circundam o universo da infidelidade virtual. 
 
2 A INFIDELIDADE VIRTUAL 
 

A interação social é uma condição intrínseca à existência humana e esta premissa 
possui respaldo nas teorias do psicólogo suíço Jean Piaget, que defendia que “a interação 
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social que se segue a cada momento de nossas vidas é um elemento definidor de nossas 
ações e de nossos comportamentos sociais” (TAILEE, 1992).  

Essa concepção é de suma importância na medida em que é possível observar as 
manifestas mudanças no comportamento social dos indivíduos, haja vista que os 
fenômenos sociais existentes na sociedade atualmente são decorrentes das mesmas.  

O último relatório global Perspectivas da População Mundial (ONU NEWS, 2017) 
realizado pela FNUAP, divulgou que a população global em 2017 era de 7,6 bilhões de 
pessoas e que a cada ano este número aumenta em 83 milhões. Segundo dados 
levantados também em 2017 pela GSM Association1, a quantidade de smartphones ativos 
no mundo todo ultrapassa cinco bilhões (GSMA, 20172). Já o Brasil, segundo projeção em 
tempo real feita pelo IBGE (2019), possui população estimada em pouco mais de 213 
milhões de pessoas.  

Entretanto, a quantidade de smartphones ativos ultrapassa esse número, pois de 
acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, há cerca de 
230 milhões de smartphones ativos só no Brasil3; o aumento foi de 10 milhões entre 2018 
e 2019. 

Sendo assim, é com o avanço da tecnologia e da acessibilidade à Internet que se 
identifica a incidência de diversos fenômenos sociais, como é o caso da infidelidade virtual.  

 
2.1 CONCEITOS  
 

O conceito de infidelidade virtual é muito complexo e é composto, como a maioria 
dos conceitos, de um sentido objetivo e um subjetivo. Para se chegar nele, faz-se 
necessária a compreensão de outros conceitos que circundam o universo das relações 
interpessoais de afeto, como os namoros e noivado, e de caráter matrimonial, como união 
estável e casamento.  

A questão acerca do relacionamento interpessoal é que esta compreende todas as 
formas de relacionamento entre o sujeito e terceiros. É algo muito pessoal e subjetivo, 
considerando-se que é a forma pela qual o indivíduo interage socialmente de maneira física 
interpessoal, exteriorizando seu modo de ser em uma conjuntura de interação social, que 
é essencial para o desenvolvimento do sujeito.  Algo que propicia uma forma mais íntima 
de relacionamento interpessoal são os relacionamentos conjugais, como o namoro, 
noivado, união estável e casamento. Tomando por base o Princípio da Monogamia 
existente no ordenamento jurídico brasileiro e na sociedade ocidental, que é influenciada 
pelos preceitos ético-morais da tradição judaico-cristã (TEIXEIRA, 2004), todas as formas 
de relacionamento conjugais supracitadas são uniões estabelecidas entre apenas duas 
pessoas, sendo elas do mesmo sexo ou não. 

O namoro e noivado são uniões que não estabelecem vínculo jurídico, em virtude de 
inexistir previsão legal que exija alguma formalidade para constituição das mesmas, em 
que pese tenha se constatado no decorrer dos últimos anos o ingresso de várias ações de 
caráter indenizatório devido a rompimento ou traição nessas duas formas de união, sendo 
interessante tal fato porquanto não haver dispositivos legais que estabeleçam referida 
consequência para situações nas quais há rompimento do namoro ou noivado, ainda que 
gere algum dano a uma das partes, seja moral ou material. 

 
1 Associação global de telefonia móvel usualmente chamada de GSMA (Global System for Mobile Communications). Originalmente, 
Grouped’ Analyseet de Prevision’. 
2 GSMA. Number of Mobile Subscribers Worldwide Hits 5 Billion. 2017. Disponível em: https://www.gsma.com/newsroom/press-
release/number-mobile-subscribers-worldwide-hits-5-billion/. Acesso em: 10 jun. 2019. 
3 ÉPOCA NEGÓCIOS. Brasil tem 230 milhões de smartphones em uso. 2019. Disponível em: 
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/04/brasil-tem-230-milhoes-de-smartphones-em-uso.html. Acesso em: 14 jun. 
2019. 
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A traição é definida como sendo o “ato de trair: deslealdade, perfídia”4, ou, ainda, “é 
a infidelidade num relacionamento amoroso”5. A palavra trair significa “agir em segredo, 
prejudicando pessoa a que se está ligado fisicamente; (...) Quebrar a promessa feita a 
alguém; enganar – O rapaz prometeu ser fiel e traiu a namorada: saiu com outra”6. No 
mesmo sentido, a infidelidade tem por definição ser a “quebra de um acordo feito com outra 
pessoa”7, podendo ser também conceituada como a “falta de fidelidade; deslealdade; 
traição: a infidelidade de um marido”8. 

O conceito de infidelidade virtual, que também pode ser identificada como 
“cybertraição”, “traição online”, “microtraição” ou “ciberinfidelidade”, deduz-se que 
objetivamente é uma conduta praticada em âmbito virtual, seja através da Internet – 
utilizando um smartphone ou computador – ou por meio de SMS9 e chamadas telefônicas, 
por um sujeito que possui um compromisso com outra pessoa. Para Glass e Wright (1992) 
existem três espécies: aquela que consiste no envolvimento emocional, o sexual e o 
emocional-sexual.  

Seu sentido subjetivo, entretanto, depende da interpretação de cada indivíduo, pois 
cada pessoa pode ter uma concepção acerca da natureza de determinado ato. Ademais, 
as relações interpessoais conjugais possuem limites e especificações próprias – 
observadas as normas de ordem pública vigentes na legislação pátria brasileira – na 
medida em que os parceiros podem estabelecer se a prática de determinados atos se 
caracterizariam como infidelidade, excedendo, assim, os limites compactuados.  
 

2.2 A INTERAÇÃO VIRTUAL EM NÚMEROS 
 

É muito comum imaginar que é algo recente, contudo, é possível encontrar 
pesquisas referentes a esse tema já na década de 1990, a exemplo do trabalho 
desenvolvido pela advogada e professora Marilene Guimarães em 1999, que definiu que 
um “indivíduo casado ou unido estavelmente e que, ao mesmo tempo, mantenha um 
relacionamento erótico-afetivo virtual10 está praticando infidelidade virtual”.   

Não é somente a interação social que influencia no comportamento do sujeito, mas 
também, indubitavelmente, possui papel vital nessas mudanças a evolução tecnológica, 
pois foi o advento e ampliação do acesso à Internet que viabilizou o desenvolvimento de 
inúmeros novos meios de interação social – ainda que de forma virtual –, precipuamente 
as mídias sociais e aplicativos multiplataforma de mensagens instantâneas utilizados no 
mundo todo.  

Portanto, uma prática que já era comum antes da fase digital na qual a sociedade se 
encontra, tornou-se ainda mais fácil, uma vez que os usuários têm à disposição até mesmo 
aplicativos e sites voltados exclusivamente para isso, como o Ashley Madison11, criado em 
2001 com o objetivo de proporcionar às pessoas comprometidas o contato com outras que 
também têm interesse em ter uma relação extraconjugal.  Atualmente, o site está disponível 
em mais de 52 países e possui mais de 60 milhões de usuários cadastrados12. Em 2015, 
as informações fornecidas pelos usuários foram vazadas por hackers, quando o site 
possuía 37 milhões de contas ativas. Na lista das 25 cidades com maior número de 
usuários, a cidade de São Paulo, na época, liderava o ranking com mais de 374 mil contas 

 
4  MATTOS, Geraldo. Dicionário Junior da Língua Portuguesa. São Paulo: FDT, 2010. p. 726. 
5 Dicionário Online de Português. Disponível em: https://www.dicio.com.br/traicao/. Acesso em: 13 jun. 2019. 
6 MATTOS, Geraldo. op. cit., p. 726. 
7 Ibid., p. 416. 
8 Dicionário Online de Português. Disponível em: https://www.dicio.com.br/infidelidade/. Acesso em: 13 jun. 2019. 
9 Em inglês, Short Message Service; em português, Serviço de Mensagens Curtas 
10 Virtual, segundo o Dicionário Aurélio, é o "que existe como faculdade, porém sem exercício ou efeito atual". É algo suscetível de se 
realizar, que tem todas as condições essenciais à realização, que está predeterminado à realização, mas que é apenas potencial” 
(GUIMARÃES, 2000, p. 01). 
11 Cujo slogan e marca registrada é “Life is short. Have an affair”, que significa “A vida é curta. Tenha um caso” (tradução nossa). 
12 18 Mar we’ve reached the 60 million member mark! 2019. Disponível em: https://blog.ashleymadison.com/weve-reached-the-60-
million-member-mark/. Acesso em: 15 jun. 2019. 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

ativas; na mesma lista há mais duas cidades brasileiras: Rio de Janeiro, com mais de 156 
mil usuários, e Brasília, com pouco mais de 97 mil (dados de 2015)13. 

Nunca foram apresentadas oficialmente as estatísticas acerca do número de 
usuários do aplicativo Tinder. Mas de acordo com pesquisas independentes14 estima-se 
que sejam mais de 50 milhões de usuários, espalhados por mais de 190 países. Uma 
dessas pesquisas, feita em 2015 pela GlobalWebIndex15, concluiu que 30% dos usuários 
são casados; todavia, o índice foi baseado em respostas fornecidas por um grupo de 
apenas 1.282 usuários do aplicativo na sua amostragem de dados. Em resposta, o 
aplicativo divulgou oficialmente que de 265.000 usuários, apenas 1,7% são casados16. 

Contudo, é quimérico acreditar que tais estimativas correspondam à realidade, assim 
como os resultados das demais pesquisas que tratam acerca de questões tão íntimas e das 
quais as respostas consistem unicamente em uma declaração feita pelo indivíduo, posto 
ser inegável que a grande maioria das pessoas fornecem informações integralmente 
inverídicas, mesmo que lhes seja garantido que as identidades permaneceriam anônimas. 

Em que pese parcialmente a impossibilidade de analisar dados concretos acerca das 
estatísticas apresentadas, o que é possível de se auferir é que as centenas de trabalhos 
acadêmicos desenvolvidos por pesquisadores, bem como os artigos e reportagens em 
jornais de vários países, refletem como a incidência dessa prática está se tornando 
progressivamente mais comum e evidenciam a relevância social de discorrer acerca do 
assunto através de uma análise interdisciplinar, com o escopo de observar os aspectos 
jurídicos e biopsicossociais que integram o universo da infidelidade virtual. 
 
3 ANÁLISE PSICOSSOCIAL DO SUJEITO  
 

Essa comunicação instantânea que a Internet proporcionou aos usuários repercutiu 
principalmente nas formas de interação social e por essa razão, é possível afirmar que a 
Internet permitiu o desenvolvimento de uma nova forma de relação pessoal e que difere de 
todas as outras, no sentido de que esta ocorre com indivíduos geograficamente separados 
(MERKLE; RICHARDSON, 2000, p.188). 

Devido ao que Merkle e Richardson (2000) chamam de “presença global da Internet”, 
a importância da proximidade física, que é a principal característica das relações 
interpessoais face-to-face17, é minimizada nas relações interpessoais virtuais (CMR18), isto 
pois a Internet viabiliza que essa comunicação seja feita instantaneamente, bastando o 
acesso a um smartphone ou um computador com acesso à Internet. A necessidade da 
aproximação física mesmo com a existência da distância geográfica, acaba, por assim 
dizer, sendo suprida, uma vez que essa comunicação pode ocorrer de forma ininterrupta. 

Ainda que mencionado anteriormente que a maioria das pesquisas realizadas para 
estimarem o índice em que ocorre a infidelidade virtual possuem resultados que, em sua 
maioria, não correspondem à realidade19, uma pesquisa realizada por Bruce Findlay e 
Heather Underwood (2004), foi aplicada rigorosamente, permitindo que apenas indivíduos 
casados ou unidos de fato respondessem o questionário, que foi desenvolvido com o intuito 
de verificar quais os efeitos que a CMR causou na relação primária, a face-to-face. Ou seja, 
a pesquisa não teve como objetivo estabelecer um índice com o número de traições ou de 
infidelidade virtual: focou, sobretudo, em questões mais subjetivas, como, por exemplo, a 

 
13 FERRARI, Bruno. O mapa mundial da traição. Qual cidade lidera o ranking da pulada de cerca? 2015. Disponível em: 
https://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2015/08/o-mapa-mundial-da-traicao-qual-cidade-lidera-o-ranking-da-pulada-
de-cerca.html. Acesso em: 16 jun. 2019. 
14 Ibidem. 
15 MCGRATH, Felim. What to Know About Tinder in 5 Charts. 2015. Disponível em: https://blog.globalwebindex.com/trends/what-to-
know-about-tinder/. Acesso em: 16 jun. 2019. 
16 Disponível em: https://twitter.com/Tinder/status/631249101955280896. Acesso em: 16 jun. 2019. 
17 Expressão em inglês que equivale em português a “cara-a-cara” (tradução nossa). 
18 Abreviação da expressão em inglês “computer mediated relationship”. 
19 Isto pois se baseiam em dados fornecidos por empresas que vendem data com as informações fornecidas pelos usuários ou em 
questionários que se limitam a perguntar apenas se o indivíduo já cometeu infidelidade virtual ou não. 
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frequência com que conversam, por qual motivo se aproximaram, se conheceram-se 
pessoalmente, se eram insatisfeitos com a relação primária, o que mudou na relação sexual 
com o parceiro após o envolvimento com a CMR e várias outras perguntas pertinentes ao 
assunto. 

Nas pesquisas feitas sobre o tema aqui desenvolvido pouco foi encontrado acerca 
de um dos pontos mais importantes em relação à infidelidade virtual. Já é evidente que 
consiste em uma prática cada vez mais comum, tanto para o homem quanto para a mulher, 
mas o que leva a pessoa a realizar tais atos? 

No século XXI a sociedade possui como laço geracional o ambiente altamente 
tecnológico e amplamente globalizado, que resultaram em determinadas características no 
comportamento da população, a exemplo do imediatismo e alta utilização das redes sociais 
(CARVALHO, 2019, p.15). Entretanto, esses não constituem os únicos aspectos dessa 
geração, que também é caracterizada por altos índices de depressão, que chega a afetar 
4,4% da população mundial20.  

Mas como esse fato se relaciona com a infidelidade virtual? É simples: estar atrás 
de uma tela de computador ou de um smartphone é encarado por muitos como uma forma 
de fuga da realidade. Problemas matrimoniais, psicológicos, familiares, profissionais ou 
sociais são algumas das causas mais comuns que levam a pessoa a considerar o mundo 
virtual como um escape, pois possibilita a criação de uma versão de si que, geralmente, e 
é como a pessoa gostaria que fosse de fato à vida real. A CMR permite que o indivíduo, ao 
estabelecer contato com determinada pessoa, esconda a própria identidade, que simule ser 
outra pessoa, que minta parcial ou integralmente sobre informações pessoais, entre 
diversas outras possibilidades21. 

No artigo “Infidelidade Conjugal: A Experiência de Homens e Mulheres” 
(SCHEEREN; APELLÁNIZ; WAGNER, 2018, p. 03) os pesquisadores analisaram oito 
estudos sobre infidelidade realizados em diversas regiões do mundo e reuniram as 
justificativas apresentadas pelos indivíduos em relação ao motivo de terem cometido uma 
traição. De acordo com os autores: 

 
as razões para a infidelidade são as mais variadas, mas percebe-se um ponto em 
comum entre os estudos. Na sua grande maioria, as pesquisas apontam para 
fatores relacionados à insatisfação com o relacionamento conjugal e/ou com o 
parceiro (a) ou busca de amor romântico; aspectos relacionados à sexualidade, 
como busca de novas experiências sexuais ou insatisfação sexual com o parceiro 
(a); busca de liberdade e quebra da rotina; infidelidade como uma resposta à traição 
sofrida; e oportunidade ou um contexto propício à traição. Apesar de os resultados 
das pesquisas não serem conclusivos, percebe-se, de maneira geral, fatores de 
ordem pessoal, relacional e contextual implicados na busca pela infidelidade. 

 

Ainda, realizaram uma excelente pesquisa em âmbito nacional, tendo o questionário 
sido respondido por pessoas das cinco regiões do Brasil. Na conclusão (Ibidem. p. 12), 
destacaram que os resultados da pesquisa: 

 
indicam uma mudança na vivência da infidelidade por homens e mulheres ao 
comparar com estudos da década de 80 e 90 que demonstravam que homens eram 
mais infiéis que as mulheres. (...) Se no passado, falava-se em maiores índices de 
infidelidade sexual para homens e emocional para mulheres, esses dados mostram 
outro cenário onde homens e mulheres têm apresentado comportamentos de 
traição semelhantes. (...) Homens e mulheres traem na mesma medida, 

 
20 Depressão cresce no mundo, segundo OMS; Brasil tem maior prevalência da América Latina. 2017. Disponível em: 
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/depressao-cresce-no-mundo-segundo-oms-brasil-tem-maior-prevalencia-da-america-latina.ghtml. 
Acesso em: 21 jun. 2019. 
21 É importante citar também que há incontáveis registros de pessoas que utilizam tais artifícios para cometerem condutas criminosas. 
Segundo dados apresentados pelo FBI, em 2016 houveram mais de 15.000 denúncias; as fraudes resultaram na movimentação de 
cerca de $230 milhões dólares. Disponível em: https://www.fbi.gov/news/stories/romance-scams. Acesso em: 19 jun. 2019. 
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evidenciando determinadas mudanças com relação ao fenômeno nos tempos 
atuais. 

 

Grande parte das pessoas provavelmente responderiam à pergunta acima realizada 
que a razão é “a falta de caráter”. Para entender essa afirmação é primeiro necessário 
ressaltar que “não há um conceito de caráter admitido universalmente” (BAUMGARTEN, p. 
54). Sendo assim, caráter pode ser conceituado: 

 
(...) na primeira concepção, a essência do comportamento, a maneira de ser do 
indivíduo. Como tal, o caráter torna-se uma marca individual particular a cada 
sujeito. Na segunda definição, concebe-se o caráter como invariabilidade à 
constância dos traços e das capacidades que possui um indivíduo. Enfim, a terceira 
definição identifica o caráter com o comportamento moral do sujeito, ou antes, 
identifica com o conjunto das prescrições de ordem moral, às quais ele obedece e 
de que resultam suas ações benéficas ou maléficas para outrem (Ibidem. p. 54). 

 

Baumgarten apresenta que, naturalmente, também existem os indivíduos amorais, 
sustentando essa teoria citando Schopenhauer e Nietzsche, que afirmavam que não 
existem virtudes no caráter do homem e que este é, por natureza, mau. Mas, trata-se a 
“falta de caráter” ou a “amoralidade” aspectos intrínsecos à subjetividade do indivíduo? 

Como bem exprimido por Vieira Junior, Ardans-Bonifacino e Roso (2016, p. 120) a 
abordagem sartriana possibilitou uma nova forma de compreensão do sujeito através da 
dialética entre “a perspectiva subjetivista (como se houvesse um mundo interno dentro do 
sujeito) e concepções mecanicistas (ênfase do ambiente sobre o sujeito)”. Trata-se de um 
método dialético, pois, prima facie, essas duas formas de análise são opostas. Entretanto, 
é possível utilizá-las de forma complementar e harmônica, como é feito pela Psicologia 
Social.  

É certo que a Psicologia enquanto ciência tem como foco “os comportamentos que 
individualizam o ser humano”, mas também “procura leis gerais que, a partir das 
características da espécie, dentro de determinadas condições ambientais, preveem os 
comportamentos decorrentes ou padrões”, isto, pois “não se pode conhecer qualquer 
comportamento humano isolando-o ou fragmentando-o, como se este existisse em si e por 
si” (LANE, 1994, p.19). É a partir dessa concepção que a Psicologia Social se desenvolve, 
pois ela: 

 
(...) estuda a relação essencial entre o indivíduo e a sociedade, esta entendida 
historicamente, desde como seus membros se organizam para garantir sua 
sobrevivência até seus costumes, valores e instituições necessários para a 
continuidade da sociedade (LANE, 1994, p. 10). 

 
Neste sentido, o binômio existência-essência apresentado por Sartre (1987) significa 

que, em suma, o indivíduo primeiro existe (existência) e depois forma sua personalidade 
(essência), sendo que esse desenvolvimento do sujeito se apresenta como um projeto, 
indicando que isso ocorre através de uma construção contínua, conforme definiram Vieira 
Junior, Ardans-Bonifacino e Roso (2016, p. 120): 
 

A palavra projeto nos dá a ideia de algo que está inacabado, em andamento, e é 
exatamente esse o significado que o pensador francês busca ao utilizar esse termo. 
Anteriormente a esse projeto não existe nada. Com o início da existência, inicia-se 
também o projeto, que é continuamente um vir a ser, sempre inacabado (pois é 
para-si) e sempre constituindo o sujeito a partir de sua vivência. 
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O referido binômio relaciona-se com os modelos mecanicistas (que são 
predominantemente ambientalistas22) da seguinte forma: o indivíduo não nasce com a sua 
personalidade formada, pois a estrutura da sua subjetividade será desenvolvida ao decorrer 
de sua vida e, devido à interação social, as relações interpessoais estabelecidas e ao 
ambiente em si, diversos fatores decorrentes destes aspectos irão, seguramente, 
influenciar no desenvolvimento da personalidade, exatamente como aqui demonstrado. 
Nesse sentido, Vieira Junior, Ardans-Bonifacino e Roso (2016) entendem que: 

 
a existência precede a essência (...) pois primeiro somos “lançados” no mundo, e, 
através das nossas vivências, das relações que estabelecemos, vamos construindo 
nosso ser. A essência (...) não está dada a priori, sendo construída através da 
existência (p. 122). 

 

3.1 A LIBERDADE NO EXISTENCIALISMO 
 

Aqui, será desenvolvida uma análise de uma característica que pertence à corrente 
utilizada para analisar o indivíduo em sua subjetividade – e talvez ela, por si só, seja 
suficiente para fundamentar a constatação que será realizada.  

Reconhecida por Kierkegaard, Sartre, Heidegger e outros filósofos existencialistas, 
uma importante característica do existencialismo é a liberdade, cujo sentido não equivale 
àquele que lhe é atribuído normalmente. Para os existencialistas, o homem não é 
caracterizado apenas pela sua condição de Ser Humano (em consonância com a teoria da 
mesma corrente de que não existe “natureza humana”, pois se existisse, tal fato serviria 
como justificativa para as atitudes tomadas pelo sujeito). Só é possível a verdadeira 
compreensão do sujeito e sua individualidade observando o “contexto social e sua época 
cultural, tendo como fundo de sustentação a noção que ele se faz e é feito no/por esse 
conjunto de fatores” (SCHNEIDER, 2008, p . 291).  

É complexo o raciocínio desenvolvido por Sartre, pois não consiste em tão somente 
dizer que os fatores externos (concepções mecanicistas) influenciam na construção do 
sujeito. Em suma, em primeiro lugar é, basicamente, preciso ter em mente que para 
compreender o sujeito é necessário observar o contexto social e a realidade cotidiana vivida 
por ele, ou melhor, analisar suas experiências empíricas. Em segundo, para o 
existencialismo, quaisquer circunstâncias fáticas (por exemplo, a infidelidade virtual) não 
são fatos isolados, “se dão em conjunto, (...) alterando-se um, modifica-se o outro” 
(SCHNEIDER, 2008, p. 295). 

Assim, conforme os preceitos de Sartre, ao contrário do marxismo que tem como 
foco a coletividade, o existencialismo considera primordial “a atenção ao sujeito individual 
e sua história idiossincrática, pois é justamente a partir dela que se dá a tessitura da vida 
coletiva” (Ibidem. p. 293). Em virtude desse fato que ocorrem tantas mudanças em relação 
a valores sociais, éticos, morais e sexuais, pois o indivíduo de cada geração tem a 
construção da sua subjetividade influenciada por características familiares, sociais, 
econômicas, tecnológicas ou culturais inerentes à época e as experiências vividas. 

Ademais, estas circunstâncias fáticas não ocorrem meramente ao acaso, pois 
mesmo em uma situação com condições definidas é a ação do homem o fator responsável 
por determinar os rumos a serem tomados (Ibidem. p. 293). Nesse ponto, é crucial 
compreender que “ação” simboliza “decisão”, e toda decisão resulta de uma escolha, sendo 
esta a essência da liberdade para o existencialismo, pois, nas palavras de Sartre (2014, p. 
595): 

 

 
22 CABRAL, Caio Parada. A evolução das concepções de hereditariedade e ambiente de estudantes de psicologia. 2017. 220 f. 
Tese (Doutorado) - Curso de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017, p. 55. Disponível em: 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-10112017-123959/publico/cabral_do.pdf. Acesso em: 21 jun. 2019. 
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(...) o conceito empírico e popular de “liberdade”, produto de circunstâncias 
históricas, políticas e morais, equivale à “faculdade de obter os fins escolhidos”. O 
conceito técnico e filosófico de liberdade, o único que consideramos aqui, significa 
somente: autonomia de escolha. 

 

Vieira Junior, Ardans-Bonifacino e Roso (2016, p. 122) reforçam: 
 

a liberdade (...) não diz respeito à gratuidade do acaso, como se a construção do 
sujeito escapasse a quaisquer designações do meio no qual ele se insere. A 
liberdade existe a partir de uma estrutura de escolhas em uma dada situação, a qual 
compreende as condições impostas pelo meio em que vivemos, pelas significações 
que damos às vivências de nosso passado e pelas relações que estabelecemos 
com os outros. 
 

Portanto, retomando o questionamento anteriormente proposto e tomando por base 
a concepção sartriana, não se pode negar que em determinada conjuntura fática o sujeito 
poderá, sim, agir amoralmente. Entretanto, é possível afirmar que o amoralismo não é um 
aspecto intrínseco à personalidade, conforme já demonstrado que a essência humana 
precede a existência e é como um projeto desenvolvido ao longo da vida, influenciado pelas 
experiências vivenciadas pelo indivíduo. Mas o existencialismo não é apenas uma corrente 
mecanicista que define que o indivíduo tem sua subjetividade influenciada pelo ambiente 
no qual está inserido: Se consistisse nisso, eximiria a culpa do sujeito tal qual a ideia de 
natureza humana. “O sujeito não pode ser visto como sendo apenas um produto de forças 
passadas (hereditariedade, condições naturais e culturais), mas sim um sujeito livre, capaz 
de criar sentido e de resistir às mudanças ou mesmo permiti-las” (MOURA, 2011, p. 121). 
O que ocorre é o extremo oposto: o existencialismo define o homem pela sua ação.  

A priori, é até possível concluir que os fatores externos influenciam e justificam suas 
escolhas, ainda que sejam consideradas amorais. Entretanto, tal conclusão seria um 
verdadeiro equívoco, pois o existencialismo considera o homem “responsável por tudo o 
que faz” e, mais do que isso, “todo homem que se refugia por trás da desculpa de suas 
paixões, todo homem que inventa um determinismo é um homem de má-fé” (SARTRE, 
1978). 

Dessa forma, ainda que essas transformações como, por exemplo, o 
desenvolvimento tecnológico e a vastidão de possibilidades que o acesso à Internet 
proporciona, remetam à liberdade, pois “é na ausência de fundamento, na gratuidade, na 
faticidade, na falta e no desejo de constituir-se como um em-si-para-si” que é possível 
afirmar que “os valores revelam a liberdade ao mesmo tempo em que eles a alienam” 
(MOURA, 2011, p. 120, apud. SARTRE, 1983, p. 16). 

À vista disso, conclui-se que o avanço da tecnologia e a facilidade do acesso à 
Internet, são elementos externos e que, ao passo que influenciam na permanente 
construção do sujeito, também viabilizam a prática do fenômeno da infidelidade virtual, pois 
além de se constituírem como fatos e fatores, são fontes de ferramentas cooperantes para 
uma prática que já existia e, com o uso das mesmas, apenas teve seu modus operandi 
facilitado.  

Portanto, tendo por base o existencialismo, não é possível utilizar quaisquer 
justificativas para os atos realizados, pois “justificar as ações humanas apelando para o 
determinismo significa cair no que Sartre denominou má-fé” (VIANA, 2008, p. 149). Ou seja, 
as circunstâncias fáticas (as condições dadas) fazem parte do contexto social e exigem do 
homem um engajamento que este, por ser livre, impreterivelmente será necessário que 
exerça sua autonomia de escolha e, tomando-as, é responsável por elas e suas 
consequências. 
 
4 JURISPRUDÊNCIAS CÍVEIS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
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No Brasil, até o presente momento, não há nenhum dispositivo legal, seja 
constitucional ou infraconstitucional, que mencione o termo “infidelidade virtual” ou 
quaisquer uns de seus sinônimos. Neste contexto, a disposição de maior relevância 
concernente às relações conjugais é a que estabelece os deveres dos cônjuges, prevista 
no artigo 1.566 do Código Civil, que determina, por exemplo, os deveres de fidelidade 
recíproca, respeito e assistência mútuos. 

Em que pese inexista previsão legal para a infidelidade virtual, o Poder Judiciário 
vem equiparando a prática da mesma ao descumprimento do dever de fidelidade recíproca, 
haja vista que o número de ações cujo pleito derive de algum fato relacionado à infidelidade 
virtual tem aumentado significativamente. Essa postura do judiciário permite que o Direito, 
mesmo sem modificações ou criação de novas leis, acompanhe as transformações sociais. 

Há julgados datados de 2012 que já tratavam sobre a infidelidade virtual, a exemplo 
da Apelação Cível nº 0043743-47.2007.807.0001, do TJ-DF. No caso, a autora da ação, 
em uma de suas alegações, declarou que seu companheiro praticou atos de infidelidade no 
período que conviveram em more uxório. O juízo entendeu que: 

 
(...) a infidelidade, ainda que virtual, configura violação dos deveres de lealdade e 
respeito esperados reciprocamente. (...) ainda que se sustente a impossibilidade de 
configuração de adultério, por ausência de contato físico e atipicidade da conduta, 
a troca de mensagens cibernéticas com teor libidinoso atenta contra a deferência e 
a valoração ética da união estável23. 
 

Entretanto, ainda que tenham reconhecido a infidelidade virtual, decidiram no sentido 
de que apenas a comprovação da mesma, por si só, não é fundamento suficiente para 
determinar a procedência do pedido de indenização, “é necessário que um dos 
companheiros submeta o outro a condições humilhantes, vexatórias, ofendendo a sua 
honra, a sua imagem, a sua integridade física ou psíquica”24. 

Em outra Apelação Cível, datada de 2016, agora do TJ-SP25, a autora, que alegava 
“traição virtual” cometida pelo marido, também teve seu pedido de indenização por dano 
moral julgado improcedente, devido à ausência completa de provas sobre os fatos. 
Ademais, o juízo também declarou que, após análise dos e-mails enviados, estes nada 
evidenciam sobre infidelidade.  O TJ-MG, em 2017, também julgou uma Apelação Cível 
sobre referido tema, na qual o autor considerava medida de justiça a condenação da ré, 
sua esposa à época dos fatos, em indenizá-lo por danos morais, pois esta haveria cometido 
infidelidade virtual, fato este que restou comprovado nos autos através das provas 
apresentadas. Na análise da apelação interposta pelo autor, o relator mencionou em seu 
voto o artigo 1.566 do Código Civil, reconheceu as transformações e avanços da tecnologia, 
fatores estes que, segundo ele, “alteraram a própria dinâmica das relações interpessoais” 
e que, as redes sociais facilitam, de forma geral, que as pessoas se aproximem pelo meio 
virtual para as mais diversas finalidades, o que conduz inexoravelmente a tais situações.  

Outra parte interessante do mesmo voto é que o relator, respaldando-se no Princípio 
da Monogamia, define esta como sendo, além de um dever entre os cônjuges, também um 
valor social. Delineia ainda que a infidelidade é uma escolha do indivíduo – o que nos 
remete ao tema da liberdade no existencialismo, abordado no tópico anterior. Ainda, 
embasa seu voto apresentando os seguintes argumentos: 

 
Não existe um conceito objetivo do que vem a configurar o ato de infidelidade, uma 
vez que se trata de viciosidade materializada a princípio apenas no campo 
psicológico do adúltero, e que pode se manifestar no mundo fenomênico sob 
diversas formas e graus de intensidade do contato com o terceiro.  Assim, não se 

 
23 BRASIL. TJ-DF. 6ª Turma Cível. Apelação Cível nº 437434720078070001. Relator: José Divino de Oliveira. Distrito Federal, 17 maio 
2012. 
24 Ibidem. 
25 BRASIL. TJ-SP. 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado. Apelação Cível nº 00052071420128260372. Relator: Enio Zuliani. 
São Paulo, 11 janeiro 2017. 
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pode afirmar com toda a precisão se o ato de infidelidade se consuma tão somente 
na conjunção carnal (...), ou mesmo se está configurado apenas pela projeção ou 
prospecção hipotética, imaginária e/ou virtual do cônjuge infiel. A despeito da 
dubiedade acerca da forma ou momento no qual se consuma a violação do dever 
de fidelidade, com relação à questão controvertida, incide a responsabilidade na 
sua modalidade subjetiva, assentada nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil. 

 

Entretanto, está sedimentado na jurisprudência do TJ-MG26 que a responsabilidade 
civil por infidelidade conjugal só é possível quando restar cabalmente comprovado que 
houve ofensa à honra subjetiva. Desta forma, o relator negou provimento ao recurso de 
Apelação apresentado pelo autor, pois ainda que comprovado que a ré tenha cometido 
infidelidade virtual, não restou comprovado através das mensagens que a mesma tenha 
tido a intenção de ridicularizar ou expor dolosamente o marido.  

No que tange à infidelidade com a efetiva prática de ato conjugal, é de entendimento 
majoritário dos Tribunais que o mero descumprimento do dever de fidelidade recíproca não 
é apto, por si só, para ensejar a reparação por danos morais, pois se entende que às 
relações conjugais se aplicam as mesmas regras exigidas para comprovação da 
responsabilidade civil, quer sejam: a conduta humana, a culpa lato sensu ou em sentido 
amplo, o nexo de causalidade e o dano ou prejuízo (TARTUCE, 2016). 
 
5 METODOLOGIA 
 

O método adotado foi o hipotético-dedutivo de Karl Popper, onde foram levantados 
os conhecimentos prévios acerca do tema problema e, posteriormente, a identificação da 
problemática maior e a utilização de conjectura (novas teorias) nas elaborações de teses, 
e por final o falseamento, na busca pela melhor solução possível do caso.  

Também foram analisadas pesquisas realizadas por outros pesquisadores de outros 
países, apresentando os resultados por uma abordagem qualitativa, para melhor 
compreensão do universo que circunda o tema/problema e bibliográfica quanto aos 
procedimentos. 

 
6 CONCLUSÃO 
 

Ao decorrer do desenvolvimento da pesquisa, foi possível constatar que o tema, que 
está em voga na atualidade, tem sido objeto de análise há pelo menos 20 anos em trabalhos 
desenvolvidos por pesquisadores do mundo todo. Com isso, puderam-se observar 
inúmeros resultados provindos de questionários aplicados em diversos países, como Brasil, 
México, Estados Unidos, Austrália, entre outros, o que possibilitou que fossem analisadas 
as características comportamentais de variadas culturas. 

O fato de o tema ser esquadrinhado já a partir da metade da década de 90 
possibilitou a comparação de diversos aspectos acerca da prática da infidelidade, como, 
por exemplo, a desmistificação de que é o homem quem comete mais relações 
extraconjugais, haja vista que, atualmente, os índices demonstram que ambos os sexos 
são, praticamente, igualmente infiéis, destoando apenas no que tange às motivações. Mas 
até mesmo nesse último ponto houve mudanças. Antes, era defendida a ideia de que o 
homem, em regra, era infiel por motivação meramente sexual e a mulher, afetiva. As 
pesquisas demonstraram que essa constatação há muito é incorreta: as motivações de 
ambos variam entre estes dois polos. 

 
26 BRASIL. TJ-MG. 2º Câmara Cível. Apelação Cível nº 10699060652137001. Relator: Brandão Teixeira. Minas Gerais, 10 jul. 2013. 
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFIDELIDADE CONJUGAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA - 
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. A alegação de infidelidade conjugal, por si só, sem a prova de ofensa à honra 
objetiva da vítima, não enseja a condenação em indenização por danos morais, por ausência dos elementos configuradores da 
responsabilidade civil” 
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O alto número de incidência, a universalidade de pessoas (independe de fatores 
como crença, classe social, grau de instrução) e a inexistência de limitação geográfica 
legitimam a tipificação dessa prática como um fenômeno, cuja tendência não é a diminuição 
da prática, mas sim, consolidar-se como um fato social, porquanto, segundo Durkheim, “só 
há fato social onde há organização social” 27. 

Por fim, atingiu-se o objetivo específico do trabalho, que se resumia em analisar de 
forma interdisciplinar de caráter quali-quantitativo o sujeito que comete a infidelidade virtual, 
consubstanciando as ciências do Direito, da Filosofia e da Psicologia. No âmbito do Direito, 
verificou-se que o posicionamento dos Tribunais de diversas Unidades Federativas está 
sedimentado no sentido de reconhecer e admitir a infidelidade virtual como forma de 
descumprimento ao dever de fidelidade recíproca previsto no Código Civil.  

Quando no desenvolvimento das reflexões esteadas no existencialismo não foi 
encontrada nenhuma pesquisa acadêmica que discorresse sobre a infidelidade virtual 
conforme esse prisma.  

Sendo assim, concatenando os preceitos das teorias existencialistas, com as 
pesquisas acadêmicas realizadas e as jurisprudências encontradas, a construção 
progressiva da análise biopsicossocial sobre o sujeito atingiu resultado diverso do 
esperado. Inicialmente, visava-se comprovar que cada indivíduo é, de fato, influenciado por 
fatores que os conduzem às suas convicções éticas e morais, e que, por via de 
consequência, isso faz com que tenha noções em sua maioria contrárias à das demais 
pessoas – o que não significa, todavia, que suas convicções fossem deturpadas ou imorais. 

Portanto, em comparação ao resultado incialmente pretendido, a conclusão é que o 
sujeito está em uma interminável construção da sua subjetividade. Naturalmente, o 
ambiente no qual ele está inserido, suas experiências empíricas e as relações interpessoais 
desenvolvidas influenciam direta e indiretamente nessa construção. Todavia, a liberdade 
que é defendida no existencialismo, em suma, não simboliza que ao indivíduo tudo é 
permitido, tampouco que ser livre consiste em obter o que se deseja; pelo contrário, a 
liberdade incide no fato de que o homem deve escolher entre as possibilidades em um 
contexto específico e suas escolhas são integralmente de sua responsabilidade, jamais 
sendo admitido, desse modo, eximir-se de sua culpa através de quaisquer justificativas. 
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