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OS CRIMES CONTRA A HONRA NAS REDES SOCIAIS 

ARIANE DOS SANTOS FERRAZ

RESUMO

 O presente artigo tem por objetivo a análise dos crimes contra a honra elencados nos
artigos 138 a 140 do código penal, crimes estes praticados em âmbito virtual. Iniciar-se-á com
a apresentação do conceito e abordagem das considerações mais importantes sobre o assunto.

 Nos dias atuais, é possível se falar em uma era digital,  em que os seres humanos
tornaram-se dependentes da tecnologia para as relações mais comuns do cotidiano, fazendo
com que se torne uma ferramenta fundamental e uma forma de aproximar as pessoas. Com
isso, surgem os conflitos, sendo de suma importância a intervenção do Estado através de seus
conjuntos de normas e sanções. 

Hoje, existe a figura dos crimes cibernéticos, que são as infrações praticadas através
da internet, os crimes contra a honra, os quais, por não possuir artigos específicos em norma
especial, são tipificados de acordo com o código penal, e os infratores são punidos conforme a
lei determina, o que pode ser insuficiente ante a determinadas condutas.

Palavras-chave: Crimes. Honra. Internet.

CRIMES AGAINST HONOR IN SOCIAL NETWORKS

ABSTRACT

 
The purpose of this article is to analyze the crimes against honor listed in articles 138 to 140
of  the  penal  code,  which  crimes  are  committed  in  virtual  scope.  Starting  with  its
conceptualization and addressing the most important considerations on the subject. Nowadays
it  is  possible  to  speak of  a  digital  age,  where  human beings  have  become dependent  on
technology for the most common everyday relationships, making it a fundamental tool and a
way of bringing people together. This gives rise to conflicts, where state intervention through
its sets of rules and sanctions is of paramount importance. Today we have the figure of cyber
crimes  which  are  offenses  committed  through  the  internet,  crimes  against  honor,  for  not
having specific  articles  in special  norm are typified according to  the penal  code,  and the
offenders are punished according to the law determines, which may be insufficient in the face
of certain behaviors. 
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1 INTRODUÇÃO 



No presente trabalho, serão abordados os principais pontos sobre os crimes contra a

honra praticados nas redes sociais,  iniciando por sua conceituação, tipificação legal,  como

ocorre  a  punição  dos  agressores, os meios  de prova  necessários  e  nos  casos  de  curtidas,

comentários  e  compartilhamentos  poderão  esses  serem  responsabilizados  e  punidos

penalmente.

Discutir tal tema diante do cenário tecnológico atual é de suma importância, visto que

estão surgindo novos desafios e conflitos e que é papel do direito solucioná-los, buscando

meios de evitá-los e desmotivar sua prática. 

 O  ilícito  também  será  analisado  pelo  âmbito  do  direito  civil  e  suas  possíveis

indenizações perante o dano sofrido pela vítima, seja ele de cunho moral ou material. Os tipos

de ofensa a honra objetiva e subjetiva.

Será feita uma análise sobre o desenvolvimento tecnológico e o acesso à informação

que proporcionaram acréscimos dos delitos cometidos no ambiente virtual, pois a proporção

que esses delitos alcançam são bem maiores atingindo níveis mundiais. 

Além disso, serão abordados os procedimentos que devem ser adotados pelas vítimas.

Observando também o método utilizado pelo estado para punir os agressores. E a necessidade

de penas mais rigorosas devido a proporção alcançada do delito. 

Um dos pontos de grande relevância a ser discutido é a liberdade de expressão, o que

tem gerado muitas indenizações, pois ambos os direitos são garantidos constitucionalmente: o

direito a inviolabilidade da imagem e da honra e a liberdade de expressão.

É importante destacar a utilização de jurisprudências para demonstrar a importância

dos direitos violados. 

2 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

2.1 A ERA TECNOLÓGICA

Os seres humanos e o seu habitat estão em constantes transformações, grandes são os

avanços  os  quais  podemos  ver  pelas  revoluções  da  história,  quão grande  foi  o  passo  da

primeira revolução industrial para a segunda e desde então os avanços não pararam. O ser

humano tem estado sempre em busca de inovações.

A exemplo,  os aparelhos celulares  na década de 1990 não tiravam fotografias,  era

necessária  uma câmera fotográfica.  Nos dias atuais,  os celulares possuem praticamente as



mesmas funções de um notebook. Pelo celular é possível ter acesso à internet, às redes sociais

e muitas outras funções.

Em pleno século XXI, pode-se dizer que há uma era tecnológica em que a maioria das

relações humanas são através de máquinas, sejam elas computadores, smartphones e etc. Com

apenas um clique são acessadas informações do mundo todo em tempo real. A comunicação

se tornou mais rápida, houve uma aproximação de povos de diversas culturas e costumes.

Com  o  advento  das  novas  tecnologias,  surgiram  as  redes  sociais,  com  números

exorbitantes de acessos diários. E com isso surgem os conflitos, pois se tornou um cenário

propício para o cometimento de diversos delitos, principalmente os delitos contra a honra.

É papel do Direito resolver esses conflitos presentes na sociedade, pois surgiu para

trazer uma solução para os conflitos existentes entre os seres humanos, buscando resolver de

uma forma justa. Essa questão é possível ser analisada em todos os ramos como, por exemplo,

no Direito Civil no caso dos contratos quando uma das partes não cumpre sua obrigação o

estado intervém para resolver o conflito. É possível ser analisado também no Direito Penal,

quando é cometido um delito o estado punirá o agressor para evitar novos conflitos e para que

o mesmo pague a sociedade pelo crime que cometeu.

A  era  tecnológica  também  trouxe  consigo  muitos  pontos  positivos,  tais  como  a

facilidade  na  comunicação,  no  entanto  o  ser  humano  é  extremamente  dependente  da

tecnologia  para  suas  relações  até  mesmo  as  mais  básicas  do  cotidiano  e  isso  os  torna

vulnerável.

São  inúmeras  as  pessoas  que  expõem  suas  vidas  nas  redes  sociais  diariamente

colocando em risco a si e seus familiares, muitos fazem loucuras e arriscam a própria vida por

uma curtida na internet, pelos seus 5 minutos de fama.

 

2.2 DIREITO ELETRÔNICO: O SURGIMENTO DOS CRIMES VIRTUAIS  

 Com  essa  nova  era,  surgiu  um  novo  ramo  do  direito  que  possui  sua  própria

autonomia,  conhecido  como direito  eletrônico.  Por  ser  um ramo  muito  atual,  não  possui

muitas  regulamentações,  pois  o  direito  tem se  adaptado  as  mudanças  drásticas  e  rápidas

ocorridas na sociedade.



 O direito  digital  é  uma grande evolução,  até  para os operadores  mais  antigos  do

direito. O processo que antes era físico com enumeras páginas, hoje se torna digital.

 As  grandes  universidades  têm  colocado  em  suas  grades  curriculares,  conteúdos

relacionados ao direito eletrônico, pois a tendência é uma evolução ainda maior fazendo com

que se tornem necessárias adaptações.

São muitos os pontos positivos gerados pela tecnologia, mas é necessária discussão

sobre  os  crimes  cometidos  no  ambiente  virtual,  pois  é  de  fundamental  importância

principalmente  os  crimes  contra  a  honra  que  é  um  direito  da  personalidade,  garantido

constitucionalmente em seu artigo 5º,X. Tornando-se dever do estado garantir tal proteção. 

2.3 REDE SOCIAL

A rede social é o ambiente mais utilizados pelas práticas desses delitos, mas o que é

uma rede social?

Redes sociais nada mais é que sites e aplicativos que permitem a troca de informações

e interação entre as pessoas de diversas partes do mundo de diferentes culturas, costumes e

idiomas, cada rede social tem sua finalidade possuem redes que são para relacionamentos,

entretenimento, uso profissional entre outros. 

São  milhares  de  acessos  diários,  são  trilhões  de  curtidas  e  compartilhamentos  de

informações, o que a torna o ambiente perfeito para cometer os delitos e as redes sociais mais

utilizadas para tal são Facebook, Whatsapp, Instagram e etc. E a proporção do dano é ainda

maior, o que torna a vítima mais exposta.

Os crimes mais praticados nas redes sociais são: Calúnia, injúria, difamação, injúria

racial e cyberbullyng. 

2.4  CRIME DE CALÚNIA

O Crime de calúnia é um dos mais praticados no ambiente virtual, e está elencado no

artigo 138 do código penal, tendo sua pena de detenção, de seis meses a dois anos e multa. 

Segundo  Bitencourt,  “calúnia  é,  em  outros  termos,  uma  espécie  de  ‘difamação

agravada’ por imputar, falsamente, ao ofendido não apenas um fato desonroso, mas um fato

definido como crime” ( BITENCOURT, 2006, p. 348).



É um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, ou seja, o sujeito ativo pode

ser qualquer um. É importante destacar que a pessoa jurídica pode ser sujeito passivo, ou seja,

pode ser vítima da prática do crime.

2.5 CRIME DE INJÚRIA

 O crime de injúria está previsto no artigo 140 do Código Penal Brasileiro, e tem como

pena a detenção de um a seis meses ou multa. É de fundamental importância a conceituação

de tal crime: 

Injuriar significa ofender ou insultar (vulgarmente, xingar). No caso
presente,  isso não basta.  É preciso que a  ofensa atinja a  dignidade
(respeitabilidade ou  amor-próprio)  ou  o decoro (correção moral  ou
compostura) de alguém. (NUCCI, 2017, p.690)

 Assim como no crime de calúnia, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, já no polo

passivo a pessoa jurídica não poderá ser vítima apenas pessoas físicas, pois a pessoa jurídica

não possui autoestima e amor-próprio.

2.6 CRIME DE DIFAMAÇÃO

O Crime de difamação tem previsão legal no artigo 139 do Código Penal Brasileiro, e
tem como pena a detenção de três meses a um ano, e multa.

Segundo Bitencourt, a Difamação consiste na “Imputação a alguém de fato ofensivo á
sua reputação. Imputar tem sentido de atribuir, acusar de fato, ao contrário da Calúnia, não
precisa ser falso nem definido como crime. (BITENCOURT, 2006, p. 370).

Na difamação,  o  sujeito  ativo  poderá  ser  qualquer  pessoa,  assim como também o
sujeito passivo, é possível que a pessoa jurídica seja vítima de tal crime. 

2.7 CRIME DE INJÚRIA RACIAL

 A injúria racial é uma forma qualificada dentro do crime de injúria do artigo 140 do
código penal, ou seja, possui penas mais rigorosas para quem os pratica, e está previsto no §3º



§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça,
cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora
de deficiência:

 Pena – reclusão de um a três anos e multa.

 Neste crime ocorre uma ofensa a dignidade de alguém, baseado em sua cor, etnia,
religião, idade ou deficiência. 

2.8 CRIME DE CYBERBULLYING

O Cyberbullying  nada mais  é  do que o bullying  cometido  em ambiente  virtual,  e
encontra-se tipificado no código penal nos crimes de calúnia, injúria e difamação. O código
penal em seu artigo 141 prevê: 

Art.  141-  As  penas  cominadas  neste  Capítulo  aumentam-se  de  um
terço, se qualquer dos crimes é cometido: 

III-  na  presença  de  várias  pessoas,  ou  por  meio  que  facilite  a
divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. 

 

 Não resta dúvidas que a proporção do dano no meio virtual é ainda maior, pois a
internet é um meio que facilita a divulgação dos crimes, portanto, muito tem se aplicado o
artigo 141.

Quantos  casos  vimos  diariamente  de  pessoas  que  sofrem  de  Cyberbullying,

principalmente crianças e adolescentes que acabam tirando a própria vida por passarem por

situações como essas. Mesmo com o aumento de um terço da pena, as penas são brandas

demais comparados aos transtornos psíquicos gerados nas vítimas. Segundo Silva: 

 As consequências são as mais variadas possíveis e dependem muito de
cada  indivíduo,  da  sua  estrutura,  de  vivências,  de  predisposição
genética, da forma e da intensidade das agressões. No entanto, todas as
vítimas, sem exceção, sofrem com os ataques de bullying (em maior ou
menor proporção). Muitas levarão marcas profundas provenientes das
agressões para a vida adulta, e necessitarão de apoio psiquiátrico e/ou
psicológico para a superação do problema. 

Os problemas mais comuns são: desinteresse pela escola; problemas
psicossomáticos;  problemas  comportamentais  e  psíquicos  como
transtorno  do  pânico,  depressão,  anorexia  e  bulimia,  fobia  escolar,
fobia social, ansiedade generalizada, entre outros. O bullying também
pode agravar problemas preexistentes, devido ao tempo prolongado de
estresse a que a vítima é submetida. Em casos mais graves, podem-se



observar  quadros  de  esquizofrenia,  homicídio  e  suicídio.  (SILVA,
2010, p.9).

Em muitos casos é difícil identificar os agressores, pois utilizam perfis falsos em que

o criminoso com a falsa ideia de anonimato cria uma conta com a intenção de denegrir a

honra e a imagem da pessoa.  O que pode contribuir  significativamente para a ocorrência

desses crimes é a impunibilidade por parte do estado, pois os danos psicológicos sofridos

pelas vítimas são em muitos casos irreparáveis. 

Se o ofensor é menor de 18 anos, como em muitos casos, é considerado ato infracional

sendo  punido  com medidas  socioeducativas  previstas  no  ECA (Estatuto  da  criança  e  do

adolescente).

2.9  OS  DANOS  PSICOLÓGICOS  GERADOS  NAS  VÍTIMAS  E  SUAS

INDENIZAÇÕES

Os crimes contra a honra não abrangem apenas a responsabilidade penal também é

possível se falar em responsabilidade civil que gera danos indenizáveis. O Código Civil em

seu artigo 953 diz que: 

Art. 953 A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na
reparação do dano que delas resulte ao ofendido.
Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material,
caberá  ao  juiz  fixar,  equitativamente,  o  valor  da  indenização,  na
conformidade das circunstâncias do caso.

O  magistrado  deverá  analisar  cada  caso  concreto,  para  assim  determinar  o  valor

proporcional ao dano cometido, para que o agressor possa repará-lo. 

Fazendo uma análise psicológica, os danos sofridos pelas vítimas, a angustia e a dor

gerados por esses crimes como, por exemplo, o cyberbullying, apenas uma indenização seria

suficiente diante dos danos psicológicos gerados? 

 A  dor  por  eles  sofridos  não  podem ser  reduzida  apenas  a  uma  indenização  em

dinheiro, ou uma condenação por dano moral. Diante deste cenário, é evidente que o estado

deve criar normas em legislações específicas ou um aumento significativo de pena aos crimes

cometidos  em  ambiente  virtual  fazendo  com  que  ocorra  uma  prevenção,  ou  seja,  uma

desmotivação da prática do crime. 



As  redes  sociais  possuem  trilhões  de  acessos  diários,  a  velocidade  com  que  as

informações são acessadas e compartilhadas pelas pessoas do mundo todo fazendo com que a

proporção  do  dano  seja  muito  maior.  Também  é  necessária  uma  análise  as  pessoas  que

curtiram, compartilharam ou comentaram tal publicação também cometerá o crime e deverá

pagar indenizações?

Os entendimentos jurisprudenciais mais recentes sobre o tema têm entendido de que

tais atos não são suficientes para caracterizar uma responsabilização penal, pois devido ao

princípio da pessoalidade a pena só poderá recair sobre a pessoa do condenado. 

Caso  o  conteúdo  compartilhado  contenha  conteúdo  ofensivo  a  honra  de  alguém,

poderá ser objeto de ação penal, iniciando assim uma ação autônoma.

3.0 A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SUBJETIVA NOS CRIMES 

CONTRA A HONRA

Em palavras mais simplificadas, podemos conceitualizar a honra objetiva como a que

diz respeito à imagem social  do indivíduo o que as pessoas pensam sobre ele.  Já a honra

subjetiva, é a imagem que o próprio tem de si mesmo. Portanto, nos crimes contra a honra

praticados  contra  a  pessoa  jurídica  só  é  possível  a  lesão  a  sua  honra  objetiva.  Como

analisaremos na Jurisprudência a seguir: 

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
COMPENSAÇÃO  DE  DANOS  MORAIS.  REDE  SOCIAL.
FACEBOOK.  OFENSAS.  PESSOA  JURÍDICA.  HONRA
SUBJETIVA.  IMPERTINÊNCIA.  HONRA  OBJETIVA.
LESÃO. TIPO DE ATO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE
FATOS  CERTOS.  BOM  NOME,  FAMA   REPUTAÇÃO.
DIREITO PENAL. ANALOGIA. DEFINIÇÃO DOS CRIMES
DE DIFAMAÇÃO E CALÚNIA.( STJ, 2017, online)
1.  O  propósito  recursal  é  determinar  se  as  manifestações  da
recorrida na rede social Facebook têm o condão de configurar
dano moral indenizável à pessoa jurídica recorrente.
2. Ao disponibilizarem informações, opiniões e comentários nas
redes sociais na internet, os usuários se tornaram responsáveis
principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação
de seu pensamento, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes á
possibilidade de serem condenados pelos abusos que venham a
praticar em relação aos  direitos de terceiro, abrangidos ou não
pela rede social.
3. Os danos morais podem referir-se à aflição dos aspectos mais
íntimos da personalidade ou à valoração social do indivíduo no



meio em que vive e atua. A primeira lesão reporta-se à honra
subjetiva, a segunda a honra objetiva.
4. A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possuí
honra  subjetiva,  estando portanto,  imune as  violências  a  esse
aspecto  de sua  personalidade,  não podendo ser  ofendida  com
atos que atinjam a sua dignidade, respeito e autoestima.
5.  Existe  uma  relação  unívoca  entre  a  honra  vulnerada  e  a
modalidade  de  ofensa:  enquanto  a  honra  subjetiva  é  atingida
pela  atribuição  de  qualificações,  atributos,  que  ofendam  a
dignidade  e  o  decoro,  a  honra  objetiva  é  vulnerada  pela
atribuição de autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom
nome do ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em
que atua. Aplicação analógica das definições do código penal.
6.  Nas  hipóteses  em  exame,  não  tendo  sido  evidenciada  a
atribuição de fatos ofensivos á reputação da pessoa jurídica, não
se  verifica  nenhum vilipêndio  a  sua  honra  objetiva  e,  assim,
nenhum dano moral passível de indenização.
7. Recurso especial conhecido e não provido.

3.1 A DENÚNCIA E OS MEIOS DE PROVAS

Para se provar  o cometimento  dos  crimes  elencados  no código penal  é  necessário

reunir todo o tipo de prova possível, salvando o link da página, imprimindo as postagens,

salvar uma cópia da tela. Que será analisado pelos peritos não podendo haver nenhum tipo de

modificação para a veracidade do material. Um dos meios de prova bastante utilizado é a ata

notarial  que  é  realizado  por  um tabelião  que  formaliza  um instrumento  público  narrando

fielmente de tudo aquilo que se verificou, em casos muito raros o escrivão de polícia emite

uma certidão. 

Após coletadas as provas, é necessária a realização de um boletim de ocorrência na

delegacia da polícia civil, e em algumas localidades se possuir na delegacia especializada em

Crimes Digitais. 

E quando os crimes são cometidos por perfis falsos? 

O perfil falso em redes sociais não é garantia de anonimato, pois é possível identificar

de onde partiram as ofensas, todo computador possui o endereço de IP. Com esse endereço é

possível identificar o autor. O procedimento é o mesmo é necessário se juntar o máximo de

evidências.



Para que o conteúdo seja removido, é possível entrar em contato com o provedor do

conteúdo e assim fazer uma solicitação de remoção da publicação ofensiva. Caso o mesmo se

negue após a decisão judicial poderá ser responsabilizado civilmente

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
VEICULAÇÃO  DE  CONTEÚDO  OFENSIVO.  ABUSO  DA
LIBERDADE  DE  EXPRESSÃO.  DIREITO  À  HONRA  E  À
PRIVACIDADE   RESPONSABILIDADE  DO  PROVEDOR  DE
INTERNET.  INDICAÇÃO  EXPRESSA  DAS  URL´S  (UNIFORM
RESOURCE  LOCATOR),  ENDEREÇO  NA  INTERNET.
INTELIGÊNCIA DO ART 19, § 1º DA LEI Nº 12.965 DE 23 DE
ABRIL  DE 2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. (TJ- AL, 2016,
online)

1. O direito de crítica e de livre manifestação de pensamento, que teve
seu alcance majorado em razão da própria natureza da internet,  não
tem condão  de se sobrepor aos direitos fundamentais da honra e da
privacidade daquele que foi alvo das críticas desabonadoras.
2.  A difusão de manifestação de opinião crítica  e pensamento,  via
internet,  tem limites na violação da honra alheia e, em razão disso,
consequências para aqueles que de alguma forma colaboram para o
acontecido,  tais  como  o  provedor  de  internet  que  disponibilize  o
conteúdo hostil.

3. A Jurisprudência tem reiteradamente atribuído responsabilidade ao
provedor, como no caso dos autos, quando devidamente comunicado
que texto ou imagem, expressamente indicados como ofensivos, não
procede  de  forma  ágil  em  retirá-los  da  rede,  devendo  o  mesmo
responder solidariamente com o autor direto do dano.
4.  De igual modo, o provedor considerado responsável quando não
mantiver um sistema ou não encetar medidas, quando lhe for indicada
a  URL(  uniform  resource  Locator),  endereço  na  internet,  para
propiciar a identificação do usuário responsável pela divulgação a fim
de coibir o anonimato.
5. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

   

3.2 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO ALEGAÇÃO DE DEFESA

 Em muitos casos como objeto de defesa se alega a liberdade de expressão, mas até

que ponto se caracteriza a liberdade de expressão?

 Se causar danos, prejuízos, se for uma ofensa ou violar a honra de alguém, deixa de

ser uma liberdade e se torna um crime, um ilícito a ser reparado.

A liberdade de expressão não pode ser utilizada  como justificativa  para ofender  a

honra de alguém, possuem limites a serem respeitados.



Conforme  analisaremos  a  jurisprudência  abaixo  a  liberdade  de  expressão  não  dá

direito a se falar tudo aquilo que se pensa:

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIFAMAÇÃO
E  CALÚNIA  EM  REDE  SOCIAL.  COMENTÁRIOS  NO
FACEBOOK. OFENSA A HONRA SUBJETIVA E OBJETIVA DOS
AUTORES.  ABUSO  NO  EXERCÍCIO  DA  LIBERDADE  DE
EXPRESSÃO.  DANOS  MORAIS.  DEVER  DE  INDENIZAR
CONFIGURADO. ( TJ-RS, 2016, online)
Pela redação do artigo 5º, X, da Constituição Federal, “são invioláveis
a  intimidade,  a  vida  privada,  a  honra  e  a  imagem  das  pessoas,
assegurado  o  direito  a  indenização  pelo  dano  material  ou  moral
decorrente de sua  violação”.
Hipótese  em que  o  réu,  através  de  postagens   no  “FACEBOOK”,
acusou  a diretora do departamento jurídico e o assessor do sindicato
dos bancários de Santa Maria, ora autores, da prática de  prevaricação,
sem fazer provas  neste sentido. Conduta que se revelou como abuso
no exercício  da  liberdade   de   expressão,  vindo a  atingir  a  honra
subjetiva e objetiva dos demandantes.
Dano moral configurado in re ipsa. Montante indenizatório mantido
em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando que os valores fixados
em causas análogas e as particularidades do caso concreto. Apelação
desprovida.

 

3.3 A RESPONSABILIDADE DO ESTADO E OS MEIOS DE PUNIÇÃO

Como  já  mencionado  a  honra  é  um  direito  fundamental  presente  na  constituição

federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros
residentes  no  País  a  inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
 [...] X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das  pessoas,  assegurado o  direito  a  indenização  pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação; 

Portanto é dever do estado garantir sua proteção através da criação de leis específicas

para crimes cibernéticos,  pois as penas definidas  no código penal  são brandas em muitos

crimes. Tornando-se necessário penas mais rigorosas.

Não  resta  dúvidas  de  que  a  proporção  dos  danos  são  bem  maiores  visto,  que  a

quantidade de acesso diário a internet é exorbitante e pessoas de diversas partes do mundo

possuem acesso. 



 “A maioria dos crimes cometidos na rede ocorre também no mundo
real. A internet surge apenas como um facilitador, principalmente pelo
anonimato que proporciona. Portanto, as questões quanto ao conceito
de crime, delito, ato e efeito são as mesmas, quer sejam aplicadas para
o  Direito  Penal  ou  para  o  Direito  Penal  Digital.  As  principais
inovações  jurídicas  trazidas  no  âmbito  digital  referem  à
territorialidade e a investigação probatória, bem como a necessidade
de  tipificação  penal  em  algumas  modalidades  que,  em  razão  de
peculiaridades,  merecem ter  um tipo penal  próprio”.   (PINHEIRO,
2010.  p. 296).

Com isso observa-se que, de forma clara, necessário a criação de leis específicas para

os crimes eletrônicos, por ser um ramo novo do direito se aplica vários artigos do código

penal que muitas vezes sua punição é muito branda. 

O direito  deverá se  adaptar  as  mudanças  sociais  ocorridas  na sociedade,  buscando

resolver os conflitos da melhor forma possível. 

A proteção da honra do indivíduo sem dúvidas é muito importante além de ser uma

garantia constitucional, sendo dever do Estado garanti-lo.

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que o avanço tecnológico  foi  de fundamental  importância  em todos os

âmbitos da sociedade, contudo aumentaram-se os casos de crimes praticados através das redes

sociais.  São diversos  casos  de  crimes  contra  a  honra  praticados  diariamente,  tornando-se

assim necessário penas mais rigorosas para aqueles que cometem na tentativa de desestimular

essa prática e em razão de ter um alcance extraordinário e se efetivada através da internet.

O direito deve se adaptar as mudanças ocorridas na sociedade, principalmente nessa

era digital,  onde surgem diversos tipos de crimes sem lei específica para penalizá-los. No

direito penal para que possa haver crime, é necessário alguns requisitos tais como, conduta,

resultado, nexo causal e tipicidade. Nos crimes praticados no ambiente virtual a tipificação se

torna um obstáculo na maioria dos casos, pois na legislação penal são abordadas condutas

muito específicas para tal ato ser considerado crime. 

Com a criação de legislação mais clara e específica para os crimes virtuais, com penas

mais rigorosas será afastado a ideia de impunidade que muito se tem nos dias atuais, onde

pessoas cometem crimes e não recebem punição adequada. 
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