
os últimos meses acompanhamos uma 
tempestade na vida dos famosos brasileiros 
que tiveram suas vidas tumultuadas da 

noite para o dia com o vazamento de fotos e vídeos 
íntimos. Esse fenômeno chamado de Sexting - fruto 
da união das palavras "sex" (sexo) e "texting" (envio 
de mensagens) - foi criado por jovens americanos 
há oito anos e, assim, como qualquer outro conteúdo 
na internet, é distribuído em velocidade assustadora, 
causando transtornos e constrangimentos. O fato 

não pode ser ignorado e requer cuidados especiais 
de todos os usuários da web para não incorrer em 
crimes. 
É verdade que a internet democratizou a liberdade 
de expressão, um direito conquistado e garantido 
pela Constituição Federal de 1988. Graças à web, 
todos têm vez e voz! Mas, a liberdade não pode ser 
confundida com libertinagem porque "são invioláveis 
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas" (art. 5o, inciso X da Constituição). Assim 
como falar sem pensar tem suas consequências, 

publicar sem pensar na internet também tem. E 
pode incidir as regras relacionadas aos crimes 
contra a honra (conforme o Código Penal), um bem 
que acompanha o homem até depois de sua morte. 
O conceito objetivo de honra é a consideração, a 
reputação e a boa fama que temos na sociedade. 
Ou seja, é a imagem que os outros têm de nós. E o 
conceito subjetivo está relacionado à imagem que 
temos de nós mesmos. E, dentro desse universo, o 
nosso mau juízo pode se enquadrar em dois crimes: 

Difamação e Injúria. A Difamação 
se dá ao propagarmos um fato 
que atente contra a boa reputação 
do outro e também se consuma 
quando chega ao conhecimento 
de uma terceira pessoa. E Injúria 
é atribuir a alguém qualidade 
negativa ofensiva à sua dignidade 
(qualidades morais) ou decoro 
(qualidades físicas e intelectuais) 
e se consuma quando a vítima se 
sente ofendida, visto que o crime 
tem natureza pessoal. 
Então, cuidado com o "teclado 
nervoso" em redes sociais, e-mails, 
sites e blogs: ofender pessoas 
(famosas ou anônimas), usar fotos 
sem autorização para ilustrar 
conteúdo pejorativo, distribuir 
vídeos e fotos da intimidade de 
alguém ou manifestar opinião que 

denigra a imagem do semelhante são infrações que 
podem gerar sérias dores de cabeça. E, ao contrário 
do que pensa a maioria, os computadores guardam 
os vestígios dos crimes. E como é muito difícil 
remover totalmente o conteúdo espalhado, a justiça 
levará em consideração a extensão dos danos à 
imagem que - na internet - não têm fronteiras. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 473, p. 31, jun. 2012. 




