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RESUMO

As inovações tecnológicas permitiram estreitar distâncias globais, aproximar pessoas, difundir culturas e ideias. É impensável no capitalismo 
contemporâneo a não acessibilidade à rede mundial de computadores, bem como o uso de aplicativos em dispositivos móveis, não apenas em 
decorrência da fluidez de informações ser maior e mais célere, dinamizando a rotina diária e sempre acelerada, mas, indiscutivelmente, porque o 
atual modo de produção que movimenta as sociedades requer mudanças constantes para manter (ou elevar) o ritmo de consumo, alterar 
padrões de necessidades, inovar nos relacionamentos humanos. Ocorre que tais ferramentas eletrônicas, quando não se prestam à utilidade 
pública, com frequência, tem sido utilizadas para publicizar casos de violência e degradações humanas, em nítido desrespeito à intimidade e à 
reputação das pessoas. Diante de tal situação, o que pode ser feito para conter mencionadas práticas criminosas em mídias sociais? A legislação 
vigente prevê punição nesses casos? A partir desses questionamentos, desenvolveu-se uma pesquisa crítica, de cunho dedutivo (e, para análise de 
alguns casos, indutiva), a partir de levantamento doutrinário, jurisprudencial e de publicações eletrônicas, com o objetivo de identificar os limites 
da liberdade de expressão em mídias sociais. A Constituição Federal de 1988, no inciso IV, do art. 5º, garante a liberdade de manifestação do 
pensamento, sendo vedado o anonimato. Protege-se, ainda, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença, como direito fundamental. É tutelada a liberdade em várias formas pela Carta Magna, como direito 
inalienável, irrenunciável, essencial para a dignidade da pessoa humana. Nas comunidades democráticas, é elemento essencial, pois permite o 
debate e a coexistência de pensamentos contrários, diferentemente do que ocorre em governos opressores e ditatoriais. No entanto, verifica-se 
que, a despeito de a liberdade de expressão ser revestida de proteção constitucional, não se poderá ser considerada direito absoluto nem ser 
utilizado para justificar a violência, a subversão, a obscenidade, a calúnia, o ódio racial ou étnico. A divulgação de imagens e vídeos com cenas de 
agressão em redes sociais, quando ultrapassam os limites da moralidade, da ética e da cidadania, não deverão ser aceitas, não apenas por 
ofenderem direitos, mas por criarem uma cultura de ridicularização do sofrimento humano e de diversos problemas sociais. Analisando a 
legislação penal brasileira, identifica-se que é possível enquadrar tais condutas em crimes já tipificados (seja pela violação à honra, seja pela 
incitação ao crime). Porém, diante da repercussão e propagação quase instantânea de informações no meio digital, os meios de punição e 
repressão mostram-se insuficientes. Diante da atual resposta dada pelo Estado, não se intimida, não se desestimula tais práticas. Conforme os 
estudos realizados, observou-se que é necessário criar instrumentos mais efetivos e céleres, minimizando os prejuízos sofridos pelas vítimas. A 
ridicularização da agressão às mulheres, à exposição da intimidade de famosos e anônimos, dentro outras práticas de banalização de tragédias 
humanas devem ser repelidas. Não se deve fomentar a cultura do ódio, da popularização da violência, da disseminação do preconceito e de 
outras mazelas. O exercício do livre pensamento e da expressão não pode ser tolerado quando constituam em formas abusivas que não se 
coadunam com o espírito de valorização e respeito à dignidade humana preconizada pela Constituição Federal de 1988. Desperta-se para o 
grande desafio na democracia: o equilíbrio entre a defesa da liberdade de expressão e o combate a discursos criminosos.
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