
A RESPONSABILIDADE PELOS MENORES DE IDADE NO MUNDO 

VIRTUAL DA INTERNET 

 

Um dos maiores problemas da atualidade é manter a segurança de crianças e 

adolescentes no ambiente da internet. Isto porque é cada vez mais comum nos depararmos 

com programas de conteúdos impróprios. E não se trata somente de programas, mas todo 

e qualquer tipo de mecanismo virtual, como por exemplo, sites, jogos, aplicativos, filmes, 

séries e propagandas. 

Recentemente, tivemos um caso de um aplicativo que simulava um bate-papo com 

um personagem virtual, e que fazia uso de um banco de dados alimentado por conversas 

com outros usuários. Ou seja, havia o uso de dados privados a todo momento para que o 

conteúdo fosse passado de forma ofensiva para terceiros que utilizavam o aplicativo e o 

site. 

O conteúdo que é passado nesse tipo de violação da honra do menor de idade se 

dá por palavras de baixo calão, referências a atos sexuais, incitação à violência, bem como 

outros. Importante salientar que, embora haja a recomendação de idade (seja 12, 14, 16 

ou 18 anos), a conhecida censura, esta não faz com que a empresa que zela pelo 

aplicativo/site/programa não seja responsabilizada pelo conteúdo. Isto porque, embora 

seja recomendada a idade apropriada, a empresa deve, nestes casos, filtrar o usuário por 

idade, pedindo, inclusive, comprovação da mesma.  

Ressalte-se que, em casos de averiguação de conteúdos que venham a prejudicar 

os menores, pode-se haver a responsabilização civil e criminal da empresa. Após o Marco 

Civil da Internet, e, com destaque, a Lei “Carolina Dieckmann”; bem como o ECA – 

Estatuto da Criança e do Adolescente -, em sua nova redação de 2008, estabeleceu alguns 

artigos para crimes praticados contra menores de 18 anos por meio da internet.  

As penas criminais para aqueles que atingirem menores por meio do ambiente 

virtual podem ser de 3 meses a 1 ano de detenção, bem como, dependendo da gravidade 

do fato, 1 ano a 3 anos de reclusão e multa. Os crimes que mais se destacam nestas 

punições maiores são aqueles que são constatados a indução de prática de ato libidinoso. 

Por se tratar de crimes contra menores, há que se falar que vários direitos são 

desrespeitados, entre eles, o direito à intimidade, à privacidade, identidade, imagem, 

honra, vida privada. E se tratam se direitos assegurados pela Constituição Federal de 



1988, que assegura que deve haver também uma indenização para estes casos, com 

embasamento também no Código Civil vigente.  

 Por ser cada vez mais comum este tipo de situação, há que se falar que o Poder 

Judiciário carrega consigo um dever de extrema importância. Pois, ao estabelecer 

indenização pecuária de acordo com a situação vivida pelo menor – que deve ser 

estabelecido um valor a título de dano moral, de acordo com o prejuízo sofrido – o 

objetivo também é o de incentivar àquele que pratica o crime para que não venha mais a 

cometer nenhum ato que cause prejuízo.  

 Conclui-se, portanto, que os pais e responsáveis devem estar constantemente 

acompanhando os menores, averiguando os conteúdos que estes acessam por meio da 

internet, bem como, evitando sites ofensivos, aplicativos e jogos que tenham conteúdos 

agressivos e sexuais. Assim, sabe-se que o melhor não é a busca do Judiciário para 

resolver as questões, mas sim, buscar a prevenção para uma não-exposição neste Universo 

ainda tão inexplorado, que é o virtual. 
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