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1. CARTA DOS DIRETORES 

Olá, delegado(a), sejam bem vindos! 

 Meu nome é Alexandre Cotrim e eu serei um dos seus diretores neste comitê! Para 

começar, eu gostaria de me apresentar, tenho vinte anos, sou graduando de Relações 

Internacionais. Já participei de algumas simulações e é uma honra estar aqui novamente, 

como diretor do Sigma-Múndi. Espero conseguir tornar a sua simulação memorável. 

Estou aqui para auxiliar, orientar e garantir que a sua experiência seja a melhor possível. 

 Neste comitê, cada um de vocês será responsável por debater sobre um assunto de 

extrema importância, o direito à privacidade e a sua utilização para violência. Como 

qualquer um de vocês, eu também sou um usuário de redes sociais e sou extremamente a 

favor da minha privacidade dentro das mesmas.  

Então, como podemos perceber, esse tópico além de ser importante, é sensível, pois até 

onde uma regulamentação infringiria o seu direito à privacidade e até a onde é possível 

atuar e punir aqueles que abusam de seu direito. Em caso de dúvidas, reclamações ou 

elogios, estarei aqui sempre que precisarem! 

 Alexandre Cotrim.             

Prezados, delegados(as)! Saudações!  

Tudo certo? Gostaria também de dar as boas-vindas a todos vocês ao nosso comitê 

do Sigma Múndi 2022!  

Muito prazer! Me chamo Laura dos Anjos e, juntamente com o Alexandre, sou a 

diretora do comitê DISEC. Tenho vinte e um anos, estou no 9º semestre do curso de 

Direito, e participei do Sigma Múndi em 2016, quando era aluna. Sinto-me extremamente 

feliz e ansiosa em participar mais uma vez esse ano, agora como diretora, e espero 

proporcionar a vocês uma ótima experiência em simulação e que todos possam aproveitar 

cada momento conosco!  

Como vocês já notaram, o tema deste comitê irá abordar um dos assuntos mais 

comentados atualmente na nossa sociedade, o direito à privacidade no mundo digital e 

seu meio como violência. Portanto, estarei auxiliando e orientando a todos nas pesquisas 

e estudos para que possam abordar de forma dinâmica e criativa este assunto por meio 
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dos eventuais debates que teremos. Por fim, sirvo-me presente para sanar quaisquer 

dúvidas, assim como acolhê-los aqui!  

Abraços, Laura dos Anjos Silva. 

2. INTRODUÇÃO 

A Internet foi criada em 1969, nos Estados Unidos. Possuindo o nome de Arpanet, 

tinha como função a interligação de laboratórios de pesquisa durante a guerra fria. 

Naquele mesmo ano, um professor da Universidade da Califórnia passou para um amigo 

em Stanford, o primeiro e-mail da história. 

 Desde então, houve avanços significativos, que nos permitem viver em um mundo 

interconectado e globalizado, em que é possível interagir com quase todas as pessoas do 

mundo, seja comentando em uma publicação de um amigo seu ou reagindo a fotos e 

vídeos. No entanto, alguns usuários das redes utilizam da anonimidade que estas podem 

oferecer para realizar ataques às pessoas do outro lado da tela.  

       O linchamento virtual possui várias formas que vão desde assédio à vazamento de 

informações. Assim, tendo isso em vista, pode-se perceber quais são os riscos 

apresentados. Em um ambiente virtual, onde existe a capacidade de interação entre 

quaisquer pessoas, sem a necessidade de comprovação de identidade, o usuário consegue 

utilizar qualquer nome e foto para se representar. 

Portanto, este comitê tem o objetivo de divagar sobre possíveis resoluções, 

regulamentações, entre outros a respeito da utilização de redes e mídias sociais em função 

da criminalidade digital. Diante do exposto, neste guia abordaremos os tipos de violência 

mais comuns, suas repercussões e ideias para proteger a privacidade dos indivíduos no 

ambiente virtual, com as referências de estudo para o comitê. 

3. CONTEXTO HISTÓRICO 

A Internet surgiu na Guerra Fria com objetivos militares, como um meio 

secundário de comunicação, que seria utilizado no caso de destruição dos meios 

convencionais de telecomunicações. Nas décadas de 1970 e 1980, além do seu uso militar, 

a Internet virou uma ferramenta extremamente importante para a comunicação entre 

acadêmicos. Estudantes e professores universitários, em sua maioria dos Estados Unidos, 

trocavam ideias, mensagens e descobertas por meio dessa nova tecnologia.  
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 No entanto, somente em 1990 a Internet começou a alcançar a população em geral, 

neste mesmo ano um engenheiro inglês chamado Tim Berners-Lee desenvolveu a World 

Wide Web, abrindo a possibilidade de utilização de uma interface gráfica e a criação de 

sites mais dinâmicos e visualmente interessantes. A partir disso, a Internet começou a ter 

um crescimento significativo. Muitos dizem que foi a maior criação tecnológica, depois 

da televisão na década de 1950.  

 A década de 1990 se tornou a era da expansão da Internet. Para facilitar a 

navegação, surgiram vários navegadores como, por exemplo, o Internet Explorer da 

Microsoft e o Netscape Navigator. O surgimento acelerado de provedores de acesso e 

portais de serviço online, tal como a Amazon, a Internet passou a ser utilizada por vários 

segmentos sociais, desde acadêmicos a jovens que utilizavam para recreação. 

 Logo, em 1991, o sistema foi liberado ao público externo pela sua incrível 

capacidade e agilidade em processar informações. Assim, a Internet passou a fazer parte 

de todos os âmbitos da sociedade, incluindo as atividades comerciais, visto que consegue 

satisfazer as necessidades e encontrar formas mais adequadas de executar processos, por 

exemplo, por plataformas digitais. 

Portanto, pode-se dizer que a Internet desencadeou a Quarta Revolução Industrial, 

levando o mundo a se estabelecer na Era da Informação. A linha do tempo da história da 

Internet é formada por evoluções e méritos compartilhados que levaram a humanidade a 

transformar seu estilo de vida e mudar para sempre seus hábitos e processos. 

3.1. O Surgimento das redes sociais 

Atualmente, existem diferentes tipos de mídias sociais. No entanto, só tiveram seu 

início apenas em 1995 nos Estados Unidos e Canadá, com uma rede social chamada 

Classmates. Esta rede tinha o objetivo de conectar estudantes das faculdades dos dois 

países. Com o passar do tempo outras redes foram aparecendo, como, por exemplo, umas 

das redes mais bem estabelecidas de hoje em dia, o Facebook. Esta rede teve seu início 

em 2004, criada por quatro graduandos de Harvard, um deles, Mark Zuckerberg. 

Em 2006, houve a criação do Twitter, que trouxe uma nova vertente de rede social, 

esta rede veio com um novo ideal, ao contrário do Facebook. O Twitter possuí um estilo 

de diário, onde foi projetado para que pessoas falassem sobre seu dia, infelizmente o 

mesmo passou a ser utilizado para linchamento virtual, assunto este que será abordado 

mais para frente no tópico 5. 
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O conceito de Rede Social se refere a Antropologia e Sociologia, matérias que 

abordam o comportamento da sociedade. Rede Social é o complexo de relações 

interpessoais que fazem parte de um grupo, que facilita a interação entre si. Com o sucesso 

das Redes Sociais e também com sua rápida expansão, estima-se que hoje em dia existem 

mais de 300 tipos, sendo eles tanto redes para uso recreativo quanto para uso empresarial.  

No início das redes sociais, as mesmas eram vistas como uma terra sem lei, uma 

terra onde todos poderiam fazer o que quisessem sem consequências, era um espaço que 

dava abertura para um uso violento, algo que abordaremos também no tópico 5. 

4. O DIREITO À PRIVACIDADE E OS DIREITOS HUMANOS 

4.1. História dos direitos humanos 

Os direitos humanos são todos aqueles direitos inerentes aos seres humanos, 

independentemente de qualquer raça, cor, gênero, sexo ou etnia. São direitos que desde o 

princípio da vida são aplicados a todos. Dentro alguns dos direitos humanos existentes, 

há o direito à vida e à liberdade, liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e 

à educação, etc.  

Esses direitos inerentes à pessoa estão presentes na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, criada em 10 de dezembro de 1948, na Assembleia Geral das Nações 

Unidas em Paris, por inúmeros representantes jurídicos de diversas nações do mundo, 

mais especificamente na Resolução 217 A (III) da Assembleia. A Declaração caracteriza 

o marco histórico dos direitos humanos, pois foi a partir dela que houve a integral 

proteção dos direitos humanos em todas as suas esferas. Após esse marco, houve a união 

dos criados pactos que também incorporaram à Declaração, formando a chamada Carta 

Internacional dos Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e 

o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.  

A data em que foi proclamada a Declaração representa o final da 2ª Guerra 

Mundial (1945) e o início da Guerra Fria (1947), em que após o colapso mundial com as 

consequências catastróficas das batalhas entre países membros dos Aliados e do Eixo, a 

rendição do Japão e dos nazistas frente aos EUA e seus países aliados, trouxe o fim oficial 

desse evento marcante. Consequentemente, após o fim da guerra, o mundo já não era mais 

o mesmo, pois sofreu intensas transformações que afetaram principalmente nas questões 

políticas e o entrave entre os países vencedores, ou melhor, dois deles: EUA e União 

Soviética.  
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A bipolarização instaurada emergiu em disputas econômicas, culturais, 

tecnológicas e principalmente políticas, pois de um lado, o mundo estava dominado pelo 

comunismo/ socialismo (URSS) e do outro, pelo capitalismo americano. Ambos 

exercendo influências gritantes para que um desses modelos políticos se tornasse o 

dominante, de forma que todas as características presentes e todo o exercício deste fosse 

o ponto-chave para controle mundial.  

Durante esse período, foram criados, também instituições jurídicas responsáveis 

pelo julgamento dos crimes cometidos durante a Segunda Guerra, dentre eles, o TPI 

(Tribunal Penal Internacional), em que foi o responsável por julgar os sujeitos que entre 

outros, estiveram diretamente envolvidas com o Holocausto e com os massacres 

cometidos pelo Japão. A partir daí, os assuntos e estudos relacionados aos direitos 

humanos começaram a ser discutidos, não apenas pelos países da América, mas também 

por todo o mundo.  

Porém, para compreender melhor esse assunto, retorna-se ao período da 

Antiguidade Clássica, quando houve os primeiros debates sobre direitos humanos, direito 

do Estado e, portanto, como surge o direito à privacidade.  

Pode-se dizer, primeiramente, que os direitos humanos são todos aqueles inerentes 

à pessoa humana, ou seja, são aqueles deveres atribuídos para proteção dos princípios 

atribuídos aos sujeitos de um Estado. Contudo, a construção para a teoria geral dos 

Direitos Humanos surge e se desenvolve em um longo período temporal e histórico, com 

a principal finalidade de permitir ao ente de poder, seja um ou mais sujeitos, uma série de 

limitações que na origem não tinha existência. Ou seja, no período da Antiguidade, as leis 

que organizavam os Estados, sem impor nenhum limite ao poder soberano ou estatal, 

assim como o que Aristóteles definiu como “Constituição”, ao se referir a essas leis. 

Portanto, a análise histórica da teoria dos Direitos Humanos surge justamente para tentar 

impor limites a grupos e/ou indivíduos soberanos que, por algum motivo, chegaram ao 

governo do Estado.  

Imergindo no ano de 1700 a.C., foi criado o conhecido Código de Hamurábi, em 

que regulava a Lei de Talião, ou retaliação, que dizia: “olho por olho, dente por dente”. 

Para o homem atual, essa lei parece brutal, porém era uma forma de limitar o poder dos 

ricos, na época.  

Seguindo mais adiante, em Atenas, na Grécia, lançaram-se as bases do que iria se 

chamar democracia, a qual se baseava em uma noção de cidadania, com um porém de que 

essa noção não estaria imersa em todos os seguimentos da sociedade, ou seja, mulheres, 
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pobres, estrangeiros, prisioneiros, etc. não tinham opção de obter os direitos concedidos 

apenas àqueles da alta sociedade, pois quem era responsável pela criação de leis e normas, 

conseguia limitar o seu uso para outros grupos sociais. 

Em Roma, o principal ponto de vitória em relação aos direitos humanos, foi reunir 

os méritos das civilizações anteriores. Ou seja, foi neste local que ocorreu o maior avanço 

das questões sociais em relação à justiça.  

Chegando agora na Idade Média, especificamente no século XII, o interesse e 

atitudes de grupos radicais, permitiram que a população começasse a ter voz no meio da 

nobreza. Esse fato permitiu que ao Estado fosse imposto manifestações contra leis e 

ordenamentos provindos do rei e/ou soberanos, nas quais retiravam ou de certa forma, 

impedia que os plebeus e as camadas mais pobres da sociedade, não tivesse acesso aos 

principais e essenciais direitos básicos para uma vida digna. Logo, surgiram diversas 

manifestações, após a crise do feudalismo, marcados pelas lutas a favor da igualdade e 

liberdade. Em 1215, ocorreu a instauração da chamada Carta Magna, que limitou em 

grande parte o poder do rei e impôs uma série de restrições ao exercício político 

dominante do monarca. Ainda nesse assunto, em 1615 foi editada a Bill of Rights, que 

reduziu drasticamente o poder autocrático do rei. A partir desse momento, a vontade da 

lei se sobrepõe completamente sobre a vontade do governante e o reino transforma-se 

numa monarquia constitucional. 

Prosseguimento com o avanço histórico, o século XIX representou os momentos 

mais marcantes nas lutas e revoluções em defesa dos direitos políticos e sociais. O 

Iluminismo, segundo pensadores como Jean-Jacques Rousseau e a teoria do contrato 

social, John Locke em “Segundo tratado sobre o governo civil”, dentre outros, defendiam 

que o Estado é o principal sujeito responsável pela proteção dos direitos naturais da 

pessoa humana. Consequentemente, a evolução intelectual e ideológica desses 

pensadores contribuiu para um dos documentos mais importantes para os EUA, a 

Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em 1776, redigida por 

Thomas Jefferson, foi uma das primeiras afirmações históricas de direitos humanos, por 

exemplo.  

Prosseguindo para a Idade Contemporânea, a Revolução Francesa (1789), pode-

se considerá-la como a mais marcante reação popular do século, em relação à luta e 

resistência pelos direitos civis, sociais e políticos, com o famoso lema “liberdade, 

igualdade e fraternidade” por meio da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

cujo art. 1º diz que “os homens nascem e permanecem livres e iguais nos direitos”.  
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Portanto, cada vez mais a nação mundial caminhava pela aquisição justa e imprescindível 

dos direitos humanos.  

4.2. A privacidade sob a ótica dos Direitos Humanos 

Art. 12º: ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua 

família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra 
e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito à 

proteção da lei. (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948) 

O direito à intimidade é um dos direitos relacionados aos direitos naturais do 

homem, que incluído o direito à privacidade, torna-se imprescindível à proteção da 

dignidade humana. Com o avanço científico, a popularização da Internet na segunda 

metade do século XX, o desenvolvimento de veículos de informação, conteúdo, avanço 

do sistema de armazenamento de dados e redes sociais, o mundo passou a se tornar de 

todos, apenas por um clique de mouse de computador, por exemplo.  

 O processo de conhecimento e comunicação mundiais, ofereceu às pessoas um 

acesso ilimitado de informações a respeito de todas as áreas de interesse coletivo. A mídia 

é considerada o principal meio e veículo desse fato, fazendo com que toda a população 

pudesse ter em mãos, sejam meios físicos, visuais ou digitais, poder de demanda de 

assuntos de inúmeras áreas. A privacidade, portanto, começa a ser cada vez menos 

irrelevante, pois quanto mais possibilidades, maiores os interesses que a sociedade passou 

a exigir para que suprisse a curiosidade e entretenimento alheio.  

“A origem do termo privacidade no campo jurídico remete ao “right to privacy”. 

A privacidade (privacy) pode ser definida como o direito de estar só ou, talvez mais 

preciso, o direito de ser deixado só (“right to be let alone”) (DONEDA, Danilo. Da 

privacidade à proteção de dados pessoais, pp. 07-08). Assim, entende-se que a 

privacidade pode sofrer ataques, podendo gerar desgastes e dores muito maiores que uma 

injúria corporal” (WARREN, Samuel D. BRANDEIS, Louis D. The right to privacy. 

Harvard law review, v. 4, p. 193.) 

O direito à privacidade é altamente desenvolvido no direito europeu.  Todos os 

Estados-membros da União Europeia são também signatários da Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem (CEDH), de 4 de novembro de 1950. O art. 8º da Convenção prevê 

o direito ao respeito pela “vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua 

correspondência”. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deu a esse artigo uma 

interpretação bastante ampla na sua jurisprudência, levando inclusive à Diretiva 95/46/CE 

de proteção dos dados pessoais. Esse texto referencial em tal matéria procura estabelecer 

um equilíbrio entre a proteção da vida privada e a livre circulação de dados pessoais na 
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União Europeia.” (Sobre o direito europeu em geral, cf., dentre outros: STREINZ, R. 

Europarecht; OPPERMANN, Thomas. Europarecht). 

Os desafios que a proteção do direito à privacidade na sociedade contemporânea 

enfrenta são enormes. O direito à privacidade apresenta-se como uma forma de impedir 

que o avanço tecnológico, juntamente com o já conhecido crescimento populacional, com 

uma consequente ocupação territorial, pudesse violar o direito de cada um de estar com 

si próprio sem interferência alheia. (SILVA JUNIOR, Alcides Leopoldo e. A pessoa 

pública e o seu direito de imagem).  

A proliferação das redes sociais, especialmente no Brasil, é fonte de numerosas 

questões sobre a privacidade, que o direito ainda terá de enfrentar. As vantagens 

econômicas e o lucro são obtidos por meio do enfraquecimento dos direitos da 

personalidade.  É preciso estar atento às transformações sociais e tecnológicas, a fim do 

melhor tratamento sobre a matéria (Cf. LIMA, Cíntia Rosa Pereira de. Direito ao 

esquecimento e internet: o fundamento legal no direito comunitário europeu, no direito 

italiano e no direito brasileiro. Revista dos Tribunais, v. 946). 

5. A GLOBALIZAÇÃO E O DOMÍNIO DAS REDES SOCIAIS NO SÉCULO 

XXI 

Globalização é o nome dado à integração econômica e cultural entre os países. 

Esse conceito foi auxiliado pela forte adoção da Internet, efeito este que teve um papel 

fundamental para o desenvolvimento da economia mundial, tal qual para todos. Vivemos 

em um mundo globalizado, onde a Internet e as Redes Sociais transformaram a 

comunicação em algo mais eficiente, onde temos acesso quase instantâneo a qualquer 

parte do globo. 

No entanto, além das facilidades econômicas e de comunicação, o domínio das 

redes sociais, trouxe também a ampla possibilidade a ataques de pessoas, sejam elas 

públicas ou não. As redes sociais possuem uma presença significativa no dia a dia da 

humanidade. Atualmente, elas são algo extremamente presentes na rotina de todos, têm 

sido de grande influência até para as grandes mídias, como é o caso de várias empresas 

que estão usando o Twitter, YouTube, Instagram, entre outros com o intuito de promover 

ações publicitárias, e consequentemente, obter maior visibilidade de seus produtos e 

marcas.  
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5.1. O mundo sem fronteiras 

O mundo sem fronteiras se faz presente na vida de todos. Com o passar dos 

tempos, a tecnologia avançou de forma extremamente acelerada. Esse efeito fez com que 

as informações e as notícias fossem passadas quase que instantaneamente entre as 

pessoas, como podemos ver no recente caso da invasão da Ucrânia, onde mesmo estando 

em Brasília, a cerca de 10.000 km de Kiev, era possível saber sobre os bombardeios 

praticamente em tempo real. 

Este efeito de mundo sem fronteiras não para apenas em questão de divulgação de 

informações e notícias, no momento presente é possível também perceber influências 

culturais entre países que nem sequer dividem fronteira, como, por exemplo, o uso de 

calças jeans em vários países, a influência da culinária asiática na totalidade, em especial, 

no Brasil e assim por diante. 

O mundo sem fronteiras é um tópico de extrema relevância, visto que ele poderá 

mudar a geopolítica na totalidade, tendo em vista que já existe a forte presença de outras 

línguas e culturas em países ao redor do globo. Com essa facilidade de acesso a outras 

pessoas, outros países e outras culturas, a violência virtual se torna uma prática fácil e é 

isso que iremos abordar no próximo capítulo. 

6. VIOLÊNCIA NO MUNDO VIRTUAL 

Até este momento, demos pequenas prévias do que seria abordado neste tópico. 

Aqui abordaremos um tema de suma importância, a violência no mundo virtual. Existem 

várias formas de violência, desde assédio virtual até grooming, ou seja, atos que podem 

tomar inúmeras formas negativas. Contudo, uma coisa é certa, os mesmos podem 

ocasionar em problemas que de certa forma, é possível afetar a saúde mental, emocional 

e até física das pessoas. 

 Devido ao fato de a Internet ser vista como um local sem castigo, em razão ao 

senso de impunidade que ela traz, pelo fato de que ao contrário do que ocorre no mundo 

real e pessoal, no ambiente virtual, não existe a obrigação de ostentar. Na Internet é 

permitido a qualquer um assumir qualquer personalidade, como, por exemplo: meu nome 

é Alexandre, contudo eu posso me auto intitular Cláudio em qualquer sítio disponível no 

meio virtual, como as redes sociais ou sites de entretenimento. Podemos ver como isso 

pode ser utilizado para fins negativos, tendo em vista que “Cláudio” pode ser qualquer 

pessoa e não sofrerá as possíveis consequências caso pratique violência a outro indivíduo. 
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 Tendo isso em mente, é de constatar-se que há a necessidade de criar uma 

legislação para que, em casos que sejam cometidos crimes, estes não passem impunes. 

Com isso, está sendo construído mais um passo para a defesa da privacidade, em 

simultâneo, buscando justiça para esses casos de crimes cibernéticos. 

6.1. Como funciona a violência online? 

Agora, abordaremos sobre quais são os tipos de violência online e como eles 

funcionam. No início do tópico 5 começamos a abordar a respeito dos tipos de violência, 

como, por exemplo, o grooming, o cyberbullying e outros tipos de assédios virtuais.    

Primeiramente, falaremos sobre o assédio. Essa prática de violência consiste no 

envio repetido de mensagens ofensivas de uma pessoa ou grupo para outra pessoa e/ ou 

alvo específico (vítima). As mensagens podem variar desde insultos, criação de boatos, 

envio de mensagens depreciativas, através de aplicativos de mensagens instantâneas ou 

redes sociais. Além disso, pode-se até haver o uso de robôs para mandar mensagens de 

forma automática e em larga escala. 

 A perseguição ou o Stalking, é outra forma de violência que consiste em um meio 

de comportamento predatório, onde existe o monitoramento de postagens, atividades e 

até ligações, tendo como principal objetivo o reconhecimento ou atenção de outra pessoa. 

Nesta mesma vertente, existem os perfis falsos, em que não é necessário comprovação de 

identidade. Consequentemente, algumas pessoas acabam se passando por outras 

utilizando um perfil com o nome qualquer, ou vulgo fakes, como citado anteriormente. O 

objetivo dessa categoria de violência frequentemente é para benefício monetário, ou seja, 

obtenção de lucros. 

 Por fim, o cancelamento é uma nova forma de violência no ambiente virtual, que 

começou a surgir recentemente. Em redes sociais como o Twitter, TikTok e Instagram, 

esse movimento é mais predominante, em que pessoas se reúnem para praticar o ódio 

direcionado a uma pessoa ou grupos. O intuito do cancelamento é realizar o boicote de 

conteúdos e possíveis comentários na Internet de pensamentos contrários aos dos 

possíveis "canceladores'', que apesar de tudo, não passam de desinteresse por parte desses 

em certos comentários, mas desejam chamar a atenção de alguma maneira. 
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6.2. Aumento dos ataques no meio virtual 

Considerando a classificação citada acima quanto às formas de violência virtual, 

é necessário analisar como elas ocorreram na prática, pois, ao estudar e compreender o 

assunto, visualizar acontecimentos e dados é fundamental. 

 Levando em conta o que foi dito anteriormente, o ambiente virtual é uma “terra 

de ninguém”, ou seja, não há limites, monitoramento, regras ou sequer controle integral 

dos acontecimentos ali existentes. Logo, é propenso que os usuários cada vez mais tendem 

a exercer sua liberdade de expressão em qualquer (qualquer mesmo) tipo de conteúdo 

presente na Internet. Conforme a tecnologia avançou e assim como as redes sociais, as 

pessoas desenvolveram uma tendência alarmante, considerado muitas vezes, um vício 

propriamente dito, de postagens de diversos tipos, como fotografias, textos, conteúdos 

diversos, vídeos, matérias jornalísticas, comentários, assuntos relevantes e outros não. A 

possibilidade de comércio online, que possibilita qualquer um abrir um próprio negócio 

apenas com um clique também entra nessa pauta. 

Tudo isso gera um ciclo de infinitas oportunidades para que a sociedade tenha 

demanda suficiente e satisfatória para seus gostos e interesses pessoais, exercendo seus 

direitos de livre manifestação para comentar, a qualquer tempo e lugar um assunto 

compartilhado por pessoas do outro lado do mundo, por exemplo. Todavia, o que a 

sociedade tecnológica moderna demonstra é que, da forma que é lidado os conteúdos da 

Internet com o passar dos anos, as pessoas não se deram conta ou não conseguiram filtrar 

o tipo de comentário e o nível que esses conteúdos são introduzidos no ambiente virtual.  

A prática discriminatória na Internet normalmente ocorre quando várias pessoas 

começam a expressar um descontentamento de diversos níveis frente a um assunto 

compartilhado publicamente no meio virtual, e por meio disso, desenvolve-se um evento 

em cadeia, em que centenas e até milhões de pessoas, vendo que aquele assunto é de 

interesse geral, seja positivo ou negativo, também publicam suas opiniões sem ao menos 

se importar com o indivíduo do outro lado da tela. Na prática, esse fato é comum 

principalmente nos ambientes escolares, que majoritariamente composto de adolescentes, 

torna-se uma zona de conforto para aqueles jovens que querem ser vistos como os 

“bacanas” dentre os colegas e amigos, com a finalidade de se encaixarem naquele grupo 

tão popular. Resumindo, o conceito de bullying é isto, e quando exercido, começa um 
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descontrole onde o limite em fazer mal a alguém indefeso e se divertir com o 

sofrimento alheio não existe. Neste caso, tudo isso ocorre, contudo, virtualmente.  

Considerando a variedade em relação à tipologia de crimes e a classificação de 

violência, é um tanto improvável dar-se foco apenas em alguns, tendo em vista que o que 

acontece no mundo real, é propenso a ser igual, às vezes pior, na internet. Violência 

psicológica (como ameaças), verbal, sexual, abuso emocional, entre outros fazem parte 

desse rol demonstrativo que envolve o ciclo de casos violentos cibernéticos.  

Ademais, a violência psicológica e emocional é a majoritária nesse tipo de 

situação, pois considerando que não há o contato físico entre agressor e vítima, o resultado 

dessas ações criminosas oferece o que poderia ocorrer da mesma forma que uma lesão 

corporal ou agressão física, porém a dor e o abalo atingem as emoções, sentimentos e 

sentidos, em geral.  

Agora, será feita uma análise de alguns casos que já ocorreram, e que, de certa 

forma, ainda continuam ocorrendo frequentemente. Casos estes, que interpretados como 

exemplos, servirão de base para a clara compreensão do tema em estudo.  

De acordo com um estudo no ano de 2019, “Um em cada três jovens em 30 países 

disse ter sido vítima de bullying online, com um em cada cinco relatando ter saído da 

escola devido a cyberbullying e violência (...).” 1Não apenas jovens, mas a liberdade de 

expressão presente no dia a dia dos adultos, torna-se propenso a prática tão comum de 

comentários expositivos e críticos com alto nível discriminatório contra pessoas que nem 

mesmo se conhecem. “Por meio da pesquisa, os jovens receberam, via SMS e mensagens 

instantâneas, uma série de perguntas relacionadas às suas experiências de bullying e 

violência online, ao local onde isso acontece com mais frequência e a quem eles acham 

que é responsável por acabar com isso. Cerca de 32% dos entrevistados acreditam que os 

governos devem ser responsáveis pelo fim do cyberbullying; 31%, os próprios jovens; e 

29%, as empresas de internet.” 2 

                                                             
1  
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/mais-de-um-terco-dos-jovens-em-30-
paises-relatam-ser-vitimas-bullying-online 
2  
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/mais-de-um-terco-dos-jovens-em-30-
paises-relatam-ser-vitimas-bullying-online 



 

Sendo um assunto tão abrangente, também é pertinente destacar o crescimento de 

crimes sexuais virtuais contra a mulher. “Saliente-se que a conduta repreendida é aquilo 

que se conceituou sexting, forma cada vez mais frequente de violar a privacidade de uma 

pessoa, que reúne, em si, características de diferentes práticas ofensivas e criminosas. 

Envolve ciberbullying, por ofender moralmente e difamar as vítimas que têm suas 

imagens publicadas sem o consentimento e, ainda, estimula a pornografia infantil e a 

pedofilia em casos envolvendo menores” (voto do ministro Luis Felipe Salomão, da 4ª 

Turma do STJ; recurso em processo envolvendo violência sexual no ambiente virtual em 

2017). Nesse caso, o que ocorreu foi uma exposição de imagens íntimas de uma vítima 

mulher vazadas na internet após ter sido fotografada sem autorização durante ato sexual 

com o seu namorado. Ainda foi destacado que “a repercussão na internet aumenta o 

sofrimento das vítimas, pois, ao contrário dos acusados – que costumam permanecer 

anônimos –, elas têm sua privacidade devassada.” 

Seguindo outro exemplo, “Uma pesquisa realizada pelo Ipsos coloca o Brasil 

como o segundo país com a maior incidência de casos de cyberbullying no mundo. Foram 

entrevistadas 20.793 pessoas em 28 países. (...) No Brasil, os perfis na internet são usados 

em 70% das vezes que uma criança é atacada nas redes. Nesse quesito, o país fica atrás 

de apenas quatro países: Peru (80%), Argentina (74%), México (73%) e Malásia (71%). 

Na média dos países da pesquisa, 76% dos entrevistados consideram que as políticas de 

conscientização e combate ao cyberbullying são insuficientes. Uma prova disso é que 

25% dos pais e responsáveis disseram que nunca tinham ouvido falar nesse tipo de 

violência virtual”. 3 

Portanto, “o cyberbullying, e os outros tantos tipos de violência, não se limita aos 

muros das escolas nem ocorre apenas entre jovens ou estudantes. Todos os usuários da 

internet contribuem na formação da sua comunidade e de suas regras de convivência, da 

mesmíssima forma que fazemos na “vida real”. Precisamos aprender a usar as mídias 

sociais para nos fortalecer e nos aproximar das pessoas em vez de incentivar a violência”4 

 

 

                                                             
3  
(https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/brasil-e-o-2-pais-com-mais-casos-de-bullying-virtual-contra-

criancas-11072018) 
4  

https://blog.terapiadebolso.com.br/5-casos-de-cyberbullying-entenda-o-que-e/ 

https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/brasil-e-o-2-pais-com-mais-casos-de-bullying-virtual-contra-criancas-11072018
https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/brasil-e-o-2-pais-com-mais-casos-de-bullying-virtual-contra-criancas-11072018
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7. CONCLUSÃO 

Levando em consideração toda a jornada conduzida até aqui sobre o tema “o 

direito à privacidade nas redes sociais e sua utilização como forma de violência”, 

continuaremos os debates e estudos mais aprofundados à medida que interpretaremos isso 

na prática nos encontros do comitê.  

Questiona-se, portanto, a maneira na qual abordaremos com cautela o assunto. De 

que maneira é possível prevenir os ataques nos ambientes virtuais, tendo em vista que o 

monitoramento é praticamente impossível? Como os países membros e signatários de 

acordos e tratados internacionais, ao assinarem conjuntamente e acordarem termos, são 

capazes de conduzir a repressão de violência virtual?  

Essas e demais perguntas são fundamentais para que o desenvolvimento do comitê 

aprimore o conhecimento dos delegados presentes. Esperamos que tenham ótimos 

encontros e que esse assunto possa repercutir da melhor maneira possível. 
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