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JUSTIFICATIVA - PL 0405/2016 
O aumento considerável de pessoas que utilizam a internet, tanto como meio de 

trabalho, tanto quanto para o entretenimento, demonstra o quanto tornou-se um meio 
indispensável em nossa sociedade, e devemos isso aos norte-americanos John Eckert e John 
Mauchly que no dia 15 de agosto apresentaram o ENIAC, o primeiro equipamento eletrônico 
chamado de computador no mundo e nessa data comemora-se a evolução dos computadores 
e da informática no mundo, e ensejou um salto para a Era do Conhecimento 

É inegável a importância que tomou no cotidiano das crianças e adolescentes e é 
benéfico quando utilizados como diversão e interação para crescerem de forma saudável. 

Inobstante o uso adequado e salutar, vem crescendo também os vídeos e as fotos que 
mostram pessoas em situações engraçadas e constrangedores os quais são sucesso na 
internet, principalmente entre os jovens. Registrar cenas curiosas e também embaraçosas tem 
sido a meta de muitos. 

O assédio moral ou mais comumente vem sendo conhecido como bullying se 
caracteriza por um conjunto de atos ofensivos contra a honra da vítima, feitas no contexto de 
um grupo e repetidas metodicamente de modo a romper o equilíbrio emocional do indivíduo. 

Os praticantes de bullying visam o sofrimento psicológico de sua vítima através de sua 
exposição, perseguição e humilhação públicas. Frequentemente associado aos ambientes 
escolares, o bullying tem nos meios digitais é uma forma de propagação fácil e devastadora. 
Fácil porque não é preciso mais do que digitar algumas mensagens em redes sociais ou 
montar um grupo para denegrir a vítima; devastadora porque a capacidade de difusão da rede 
pode colocar a pessoa agredida em maus lençóis, destruir relacionamentos e provocar até 
enfermidades psiquiátricas nos mais sensíveis, entre elas a depressão. 

Tais questões preocupam pais e educadores, que muitas vezes se sentem alijados de 
medidas capazes de coibi-las, trazendo a baila questões desconhecidas pelos nossos 
operadores do direito, essa inovação tecnológica fez transparecer a necessidade do direito 
acompanhar as mudanças da sociedade. As recentes discussões sobre o "marco civil da 
internet" enfocaram os direitos do cidadão no mundo virtual a partir dos princípios 
constitucionais da liberdade de expressão, privacidade, segurança, e isonomia Lei 12.965/14, 
artigos 2º e 3º). Muito embora, ao oferecer um serviço através do qual usuários possam dar 
sua opinião e expressar o pensamento livremente, ainda que o provedor tenha mecanismos 
para identificar qualquer usuário que esteja extrapolando, de modo a coibir o anonimato e 
responsabilizar o autor da ofensa, se faz necessária a atenção adequada para que se possa 
coibir e punir quem utiliza desse meio para prática de condutas delituosas, criando-se uma 
legislação especifica para punir determinadas condutas ainda não enquadradas em tipos 
penais 

Os praticantes do cyberbullying (talvez nem sequer se conheçam pessoalmente) 
podem aparecer nos comentários do seu blog, no Twitter, Facebook, Orkut, por e-mail, no 
contexto de uma página web criada para agredir, ou num fórum da Internet em que seja 
possível o contato entre as pessoas, nesta seara, a vida pessoal do aluno e também de 
colegas de sala e de professores pode ganhar exposição indevida, e apesar das medidas de 
proteção e tipificação penal que a legislação vem adotando, ela não previne o dano moral e 
psicológico incutido na criança e no jovem adolescente vítima do cyber bulling razão pela qual 
o trabalho preventivo é muito mais eficaz, necessário e urgente como meio de orientação do 
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uso correto e responsável, buscando dirimir as lacunas que se encontram evidenciadas em 
nosso ordenamento, que no entanto, não se restringem à seara jurídica. 

A discussão e as medidas preventivas são mais eficazes, e há que perpassar também 
pelas famílias e nas escolas, e estas podem promover debates e atividades com pais e alunos 
sobre o tema para mostrar os efeitos danosos do uso irresponsável das tecnologias, através de 
conversas e palestras de orientação que incluam a questão da importância da privacidade em 
um mundo onde quase tudo é público e da liberdade associada à responsabilidade, para 
adoção de medidas mais eficazes em um espaço em que todos são vulneráveis. 
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