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Introdução 

 
O bullying virtual consiste numa utilização corrompida de instrumentos tecnológicos, em especial, da rede mundial 

de computadores, capaz de produzir lesões a direitos indisponíveis de suas vítimas, muitas vezes não passíveis de 

reparação. Atualmente, este fenômeno se tornou um grave problema que aflige não só os sujeitos passivos das agressões 

virtuais, mas, de modo reflexo, toda a sociedade, que, cada vez mais dependente dos recursos vinculados à internet e, 

consequentemente, necessitam da tutela jurídica para usufruir com segurança dos serviços cibernéticos.   

Considerando, tais situações e, portanto, a relevância social de tal pesquisa, desenvolveu-se este estudo, em atenção 

aos devidos parâmetros éticos, seguindo a metodologia qualitativa, por meio de um estudo transversal, descritivo, 

revisando a literatura pertinente aos assuntos abordados, visto que se realizou com base em doutrinas jurídicas e em 

obras difusoras de conhecimentos de outros ramos científicos interessantes ao tema proposto.  

Este artigo objetiva, precipuamente, considerando as inovações trazidas pelo “Marco Civil da Internet” (Lei n. 

12.965/2014) pertinentes ao tema sob estudo, em especial aos aspectos referentes ao instituto da responsabilidade civil 

trazidos por tal diploma legal, que se refere às relações que se processam em torno do uso e prestação de acesso à rede 

mundial de computadores, analisa-se a responsabilização civil dos agentes praticantes de bullying virtual. Também, 

expõe-se resultados referentes ao estudo da responsabilidade criminal pelas práticas que compõe tal fenômeno, muitas 

delas tipificadas como ilícitos penais, por serem lesivas a bens jurídicos dignos de proteção jurídico-penal 

 

 

Material e métodos 

 

Considerando, a relevância social de tal pesquisa, desenvolveu-se este estudo, em atenção aos devidos parâmetros 

éticos, seguindo a metodologia qualitativa, por meio de um estudo transversal, descritivo, revisando a literatura 

pertinente aos assuntos abordados, visto que se realizou com base em doutrinas jurídicas e em obras difusoras de 

conhecimentos de outros ramos científicos interessantes ao tema proposto.  

 

Resultados e discussão 

 

O Ciberbullying é a modalidade virtual do bullying, que traz consigo alguns agravantes, sendo o principal deles a 

capacidade de potencializar as agressões ao patrimônio personalíssimo do indivíduo pela possibilidade de ampla 

divulgação através de aparelhos eletroeletrônicos ou por meio da internet; consequentemente, produzindo graves 

ultrajes aos ofendidos por essa forma de violência moral e psicológica que se processa no ciberspace.  

Consoante ao que observa, ainda não há uma maneira precisa de traçar o perfil dos bullies virtuais, tendo em vista 

que os praticantes de ciberbullying, quase sempre, agem de forma anônima, camuflados na vastidão do universo virtual, 

e que as vítimas, quando conseguem descobrir a identidade do agressor, raramente buscam tomar as providências 

cabíveis, principalmente, denunciando-os às autoridades competentes [1]. 

O mesmo ocorre em relação às vítimas, não há um padrão específico para elas, pois apenas são escolhidas entre seus 

pares, sem justificativas objetivas ou, ao menos, plausíveis para os ataques que suportam, os quais se dão na rede 

mundial de computadores ou através de outros instrumentos tecnológicos. Essa violência pode acarretar perigos ainda 

maiores para os agredidos que, além de experimentarem graves danos morais e emocionais, ficam à mercê do risco de 

que suas imagens, divulgadas indevidamente na rede mundial de computadores, atraiam a atenção de pessoas 

inescrupulosas, que podem utilizá-las com finalidades antijurídicas, muitas vezes, ainda mais depreciativas, como a 

pedofilia e a pornografia [2]. 

Segundo o artigo 186 do CC/2002 [3], todo “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, devendo o 

causador do dano promover a devida reparação a fim de que se restabeleça, o quanto possível, o status quo ante 

(CC/2002, art. 927) [3] devem ser indenizadas pelos danos sofridos, os quais variarão conforme muitas peculiaridades a 

serem observadas nos casos concretos, principalmente, no que se refere ao dano moral, devendo sua reparação ser 

proporcional à extensão da lesão aos direitos, consoante ao que preceitua o art. 941 do Diploma Civil vigente [3].  



 

 

Conforme já se mencionou, há grande dificuldade em traçar um perfil dos praticantes do ciberbullying, por muitos 

motivos, mas, em especial, o anonimato de que se utilizam, bem como a carência de denuncias oficiais, porém, sabe-se 

que a maioria dos agressores são adolescentes [1].  

Por conseguinte, quando o bullie virtual for um incapaz este não poderá responder diretamente, na esfera cível, bem 

como penalmente (art. 27, Código Penal Brasileiro de 1940 – CPB/1940), sendo, contudo, mediante a análise do caso 

concreto, plenamente possível (e, até mesmo, necessária) a aplicação de alguma das medidas protetivas previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 [4].  

Responderá, civilmente, pelos atos do inimputável, via de regra, o seu responsável legal, sendo a responsabilidade 

paterna e dos tutores (CC/2002, art. 932, incs. I e II) [3] independe de culpa (CC/2002, art. 933) [3]. Essa 

responsabilidade objetiva se baseia na teoria do risco, sendo relevante destacar que se faz indispensável para a 

configuração de tal responsabilização que o lesado prove a atuação culposa do menor incapaz, a fim de que, 

objetivamente, se possa imputar a responsabilidade pela reparação dos danos aos seus responsáveis, a saber, pais ou 

tutores. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade do incapaz menor de idade é de natureza subsidiária, pois só 

“responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não 

dispuserem de meios suficientes” (art. 928, CC/2002) [3].  

Em relação à responsabilização dos agentes que se atuam utilizando ou provendo o uso da internet, a Lei n. 12.965/ 

2014 [5], consagra uma importante norma principiológica de utilização da, dentro de um ideal de proporcionalidade e 

justiça, isto é, a “responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei”. Ademais, referindo-

se à responsabilidade civil pelos danos produzidos por conteúdos gerados por terceiros, inova no Ordenamento Jurídico 

ao exonerar os provedores de conexão à rede mundial de computadores de responsabilização por estes fatos de outrem 

(art. 18). Em seguida (arts. 19 e 20) trata da responsabilidade do provedor de aplicações de internet, dispositivos de 

grande pertinência para o estudo da responsabilização do fenômeno sob análise (o bullying virtual).  

A violação à vida privada encontra proteção no já retromencionado dispositivo constitucional, conferindo ao lesado, 

como já foi exposto, a devida reparação cível pelo dano moral ou material resultante da lesão aos direitos consagrados, 

vinculados à vida privada e personalidade do indivíduo. É relevante observar que, não raramente, a lesão a tais direitos 

poderá configurar um ilícito penal, principalmente, os relacionados no Título I (da Parte Especial) do Código Penal de 

1940 (CP/1940) [8], em seu Capítulo V, que trata dos crimes contra a honra (arts. 138 a 145). Conforme aponta a 

doutrina especializada, consideram-se tais direitos conexos ao da vida [6], mantendo-se, expressamente, a possibilidade 

de responsabilização criminal, tendo em vista que predomina entre os cientistas do direito penal o entendimento de que 

esta subárea destina-se, sobretudo, ao escopo de proteção dos bens jurídicos fundamentais [7]. Assim, a internet não 

pode ser um ambiente caótico, sem as devidas regulamentações legais a fim de, sobretudo, proteger os direitos 

personalíssimos dos internautas, afirmação que relevante como norma principiológica, apresenta, todavia, ineficácia 

prática [9]. Contudo, o legislador, consciente dessa realidade tem tomado iniciativas com o escopo de regulamentar a 

proteção dos usuários contra criminosos cibernéticos, que se utilizam da rede virtual, com a finalidade de obter 

vantagens indevidas, violando direitos dos cidadãos de bem que fazem uso de tais serviços.  

Entretanto, o direito penal pátrio, embora não tipifique a conduta do bullying virtual e mesmo havendo grandes 

dificuldades práticas para conter essas outras condutas antijurídicas praticadas no ciberspace, não descuida da proteção 

dos direitos personalíssimos da honra, da imagem, bem como, da privacidade das pessoas. Sobretudo, ao tipificar as 

condutas de calúnia (art. 138, CP/1940),difamação (art. 139, CP/1940) e injúria, respectivamente, arts. 138, 139 e 140 

do CP/1940. [8]  

Em relação a tais crimes, observa-se, ainda, alguns aspectos referentes à responsabilização civil, tendo em vista que o 

art. 953 do Código Civil vigente [3] determina que “a indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na 

reparação do dano que delas resulte ao ofendido”, destacando, o referido dispositivo, em seu parágrafo único, que “se o 

ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, de 

conformidade das circunstâncias do caso”.  

Conforme a redação do art. 935, do CC/2002, “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo 

questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas 

no juízo criminal” [3], estabelecendo-se, conseguintemente, a independência relativa, permitindo-se a comunicação e 

influência de uma sobre a outra, e não absoluta. Cabe observar, ainda, que o art. 91, I, do CP/1940, estipula como um 

dos efeitos da condenação “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”, harmonizando-se, 

portanto, com os artigos retromencionados [8].  

Portanto, cometidos algum dos referidos crimes contra a honra na internet, além das sanções penais cabíveis, será 

devida a reparação civil, tendo em vista a necessidade de se compensar os danos, ainda que exclusivamente morais, 

causados pelo bullying virtual, mesmo porque um prejuízo ou dano não reparado é um fator prejudicial à paz social, 

sendo que, nos dias atuais, os sistemas jurídicos buscam tutelar o máximo de situações, a fim de que não restem danos 



 

 

sem a devida reparação [10]. Ademais, o curso do processo seguirá as referidas normas processuais, que concernem à 

comunicação das instâncias civil e penal, com o escopo precípuo de facilitar a indenização da vítima, consagrando os 

princípios da economia e celeridade processuais, evitando, também, conflitantes decisões do Poder Judiciário que 

poderiam constituir um fator de descrédito da Justiça.  

 

Considerações finais 

 
A internet e outros instrumentos tecnológicos, cada vez mais, se aperfeiçoam, e se inserem nas mais diversas esferas 

de convivência humana, restando presentes, até mesmo, em na vida estritamente íntima dos indivíduos. Esses modernos 

inventos, quando bem utilizados, por possibilitarem uma ampla difusão de conhecimentos e facilitarem a comunicação 

entre as pessoas, podem se constituir em importantes meios de progresso pessoal e social; contudo, quando mal 

utilizados, por exemplo, no cometimento do bullying virtual ou de outras práticas de covarde violência moral, podem 

resultar em graves danos para as vítimas, alvos das agressões, e consequências jurídica, baseadas na responsabilidade 

civil, sem prejuízo da responsabilização criminal, para os agressores.  

Conforme preceitua a fórmula do antigo brocardo, Ubi homo, ibi societas; ubi societas, ibi jus, onde estiver o homem 

em sociedade, com suas questões e demandas, estará o direito. O direito, portanto, não pode se escusar de tutelar as 

evoluções que se processam em nossa sociedade, atendendo as demandas de prestação da tutela jurídica onde quer que 

ocorram, até mesmo no espaço virtual, preservando a liberdade, mas sem prejuízos à privacidade e dignidade humanas, 

consagrando-se a eficácia da legalidade, cerne do Estado Democrático de Direito Brasileiro, como elemento sempre 

presente nas relações humanas, onde quer que ocorram, nos âmbitos jurisdicionais do país.   

Dessa maneira, faz-se necessário um cuidadoso olhar do direito acerca dessa forma de violência no ciberspace. 

Observa-se que associar o instituto da responsabilidade civil a tal fenômeno representa, na prática, um meio eficaz para 

preveni-lo e combatê-lo, constituindo-se, ainda e precipuamente, numa forma de restabelecimento do status quo ante e, 

dessa maneira, de promoção da justiça.  

Destaca-se, finalmente, a necessidade do uso consciente e respeitoso dos recursos tecnológicos à disposição, mas, 

sobretudo, tendo em vista que a ninguém é dado o direito de humilhar, difamar, caluniar, injuriar alguém. O respeito à 

dignidade do outro é, atualmente, um paradigma que deve ser observado por todos, para que os ideais de solidariedade 

social e manutenção da coexistência pacífica se sobreponham aos atos egoísticos e ilícitos de alguns, a fim de que nos 

afastemos do caos e mantenhamos, também no ciberspace, os direitos, garantias e deveres consagrados pela Ordem 

Constitucional. 
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