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O DANO MORAL CIBERNÉTICO E OS MEIOS DE PROVAS 

Frank Figueiredo César
1
 

RESUMO 

O presente trabalho visa auxiliar os operadores de direito e o publico em geral nos 

meios de solução de conflitos cibernéticos, principalmente naqueles em que afetam o campo 

extrapatrimonial. Notadamente é um tema extremamente atual, de caráter desconhecido no 

campo popular e até mesmo daqueles que se dedicam ao estudo do tema, pois pouquíssimas 

jurisprudências orientam em relação ao assunto, o que leva a uma não uniformidade das 

decisões, e ainda com relação a competência jurisdicional, uma vez que a lei, trata apenas da 

esfera criminal, mas não ampara de forma ampla. Neste trabalho, tentaremos orientar o leito 

na melhor e mais coerente maneira de se cercar dos cuidados legais para obter uma resposta 

jurisdicional satisfatória em relação ao tema, dano moral na rede mundial de computadores ou 

nas redes sociais, em suas mais diversas formas. 

 

Palavra Chave: Meios de prova, Internet, Dano moral cibernético. 
 

1 INTRODUÇÃO 

Dias de exposição exagerada das pessoas, nos chamados meios virtuais, nas 

utilizadas redes sociais, tem ocasionado uma avalanche de invasões de privacidade, pelos 

denominados cibercriminosos ou das ciber ilicitudes, que invadem e roubam imagens íntimas 

de pessoas famosas ou simples - para tentar tirar alguma vantagem ou simplesmente espalhar 

essas informações ou imagens na rede. Vejamos que em tais situações os famosos que tiveram 

fotos divulgadas na web e não sabiam como proceder diante destes crimes. Em 2012, a atriz 

Carolina Dieckmann teve 36 fotos íntimas vazadas na internet. Ela disse que foi chantageada 

pelo autor do crime; o criminoso teria pedido R$ 10.000,00 ( dez mil reais), para evitar a 

divulgação, e como não houve a anuência, as fotos foram divulgadas, causando sérios danos a 

imagem da jovem atriz. 

Agora não raras são as ações repetidas de desafetos que utilizando dos mesmos 

artifícios, para denegrir, injuriar, difamar e até mesmo caluniar de toda sorte os desavisados 

navegadores, seus inimigos ou diríamos, seus pseudos amigos. Mas com a mesma velocidade 

que a comunicação estreita os laços entre as pessoas, em uma acessibilidade nunca antes 

experimentada e que de maneira um tanto quanto ingênua, disponibilizam informações 

                                                             
1 Advogado, Professor Universitário, Conciliador especialista em direito civil, processo civil, direito do trabalho 
e previdenciário, e Doutorando em Direito pela Universidade de Buenos Aires. 
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pessoais, fotos, suas rotinas, sua rede de amizade, o que fragiliza sua segurança pessoal e 

expõe sua privacidade de maneira inconsequente. 

 

2 O DANO MORAL CIBERNÉTICO 

 

Já vai longe o tempo em que apenas queríamos nos comunicar de maneira rápida, 

“full time”, ou melhor “on line”. Hoje o que queremos é uma continuidade integral das 

comunicações que nos digam o facebook, whatsApp, Twitter, mensagens SMS, e-mail’s, 

flickr’s e etc, tudo em nome de uma economia “antisocial fisica” ou até mesmo financeira, se 

podemos assim dizer, face as tarifas telefônicas móveis  exorbitantes, estreitam os laços 

através da maneira mais econômica de se comunicar, nas ciber’s conferências, onde um 

determinado grupo de amigos trocam informações, vídeos, fotos, e as chamadas mensagens 

em forma de correntes. 

Na mesma velocidade, aumentam as operações financeiras, tais como consultas, 

transferências, pagamentos, compras na rede, além da comodidade de contratação de relações 

de consumo, que facilitam a vida dos, cada vez mais sedentários, humanos modernos, 

incrementados pela mente privilegiada de Steve Jobs, todos ávidos pelo consumo desenfreado 

pela tecnologia do touch screen, dos smarthfone’s e Iphone’s, que possuem uma infinidade de 

recursos, dos quais mal sabemos utilizar 10% destes, mas a cada seis meses em média, 

trocamos nossas tecnologia atraídos pelas promoções e pelas novas tecnologias que mal 

entendemos ou esgotamos a que temos disponíveis. 

Agora fomentado pelas compras em grupo, com promoções que se apresentam em 

uma roupagem, ou melhor em uma publicidade tão bem elaborada que atrai até os melhores 

economistas empíricos, das classes “A” a “D”. dados do IBGE
2
  indicam um aumento de 75% 

em 4 anos, o acesso a internet, e é Claro que a consequência, é uma desmedida utilização dos 

mesmos meios virtuais para a criminalidade virtual, prosperar e semear em terreno 

extremamente fértil e frágil dos desprovidos dos cuidados em suas operações bancárias, ou 

mesmo na divulgação de dados e informações confidenciais ou não, das mais simples, tais 

                                                             
2
 De 2005 para 2008, acesso à Internet aumenta 75,3% - Em três anos, o percentual de brasileiros de dez anos ou 

mais de idade que acessaram ao menos uma vez a Internet pelo computador aumentou 75,3%, passando de 20,9% 
para 34,8% das pessoas nessa faixa etária, ou 56 milhões de usuários, em 2008. No mesmo período, a proporção dos 
que tinham telefone celular para uso pessoal passou de 36,6% para 53,8% da população de dez anos ou mais de 
idade, sendo que, para 44,7% dessas pessoas (ou cerca de 38,6 milhões de brasileiros), o celular era o único telefone 
para uso pessoal. Os números são do Suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2008 
sobre Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel Celular para Uso Pessoal. 
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como endereço eletrônico, até as mais complexas, como números de cartões de c’redito/débito 

e suas respectivas senhas. 

Segundo o IBGE, a presença de computadores com internet teve o mais elevado 

percentual de crescimento (39,8%) entre os bens duráveis identificados nas casas brasileiras, 

dados considerados em 2012, segundo a agência Brasil 
3
, e conclui: 

 

“Na hora de comprar um eletrodoméstico novo, os brasileiros têm preferido 

computador com acesso à internet. No auge dos 90 anos da primeira transmissão 

radiofônica no Brasil, o rádio, que já esteve em cerca de 90% das casas, tem ficado 

de lado. É o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 
divulgada nesta sexta-feira, dia 21, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

O computador com internet foi identificado em 22% dos domicílios em 2011, ano da 

pesquisa, ante 16%, em 2009, quando o estudo foi feito pela última vez. Segundo o 

IBGE, a presença do aparelho registrou o mais elevado percentual de crescimento 

(39,8%) entre os bens duráveis identificados nas casas brasileiras. Em seguida, está 

o crescimento dos computadores sem conexão à rede (29,7%). 

Os telefones celulares também continuam ganhando espaço. Em quase metade das 

casas brasileiras (49%), pelo menos um morador tinha apenas o aparelho, contra 

41% em 2009. Entre as regiões do país, nos últimos dois anos, o uso cresceu mais no 

Norte e no Nordeste, onde os celulares estão em mais da metade das residências: 

63% e 61%, respectivamente. 

 

Diante de tais apelos, surge os DANOS MORAIS CIBERNÉTICOS, desde as 

pequenas injúrias, até crimes de estelionatos que buscam os hipossuficientes consumidores 

ávidos por preços e condições invejáveis, mas sem o menor cuidado com suas condutas 

reveladoras e fomentados pelos hackes ou crackes de plantão
4
, com uma teia bem elaborada, 

que atraem, induzem e facilitam os crimes virtuais. 

Mas como prevenir, e pior, como buscar a devida reparação nos casos das relações 

consumeristas, ou mesmo, das operações bancárias ou financeiras, tão comuns nos dias 

atuais.O grande entrave chama-se meios de prova ou ainda mais grave é: quem deverá ser 

obrigado na referida reparação? , se muitas vezes, os golpistas elaboram falsas empresas de 

fachada, inclusive com registro de suas atividades junto a receita federal, com endereços 

fantasmas, sócios laranjas,que oferecem produtos e não entregam, ou que realizam compras 

até de veículos zero quilômetros, utilizando de documentos furtados, ou obtidos por meios 

fraudulentos ou criminosos (falsos). 

                                                             
3 http://www.revistabrasileiros.com.br/2012/09/21/brasileiros-na-internet/, acesso em 05/09/2013, as 23:30 h. 
4 Uma diferença sutil entre o hacker e o cracker são questões pessoais ou não e os atos ilícitos ou delitos 

informáticos, usurpa senhas pessoais de acesso, utiliza programas ilícitos, para alterá-las (senhas), utilizando-as 

ou simplesmente publicando a senha antiga no próprio blog juntamente com comentários difamadores, horrendos 

violando todos os direitos do desavisado cidadão, anteriormente não previsto na lei como o direito da imagem, 
honra, privacidade e etc. 

http://www.revistabrasileiros.com.br/2012/09/21/brasileiros-na-internet/
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A legislação penal não acompanhou a velocidade da mutação social, e somente 

em abril último, a chamada Lei “Carolina Dickman” – 12.737/12, alterou parte do Código 

Penal, introduzindo o art. 2º. – verbis: “Art. 2o  O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 - Código Penal, fica acrescido dos seguintes arts. 154-A e 154-B”:   

 

Invasão de dispositivo informático   

Art. 154-A.  Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de 

computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim 

de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou 

tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem 

ilícita:   

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.   

§ 1o  Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde 

dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da 
conduta definida no caput.   

§ 2o  Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta prejuízo 

econômico.   

§ 3o  Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas 

privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas 

em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido:   

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui 

crime mais grave.   

§ 4o  Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver 

divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados 

ou informações obtidos.   

§ 5o  Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra:   
I - Presidente da República, governadores e prefeitos;   

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;   

III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia 

Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara 

Municipal; ou   

IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal 

ou do Distrito Federal.  

 

Ação penal   

Art. 154-B.  Nos crimes definidos no art. 154-A, somente se procede mediante 

representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou 
indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios 

ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. 

 

Também entra entrou em vigor nesta a Lei 84/99, que equipara a prática de roubo 

de dados de cartão de crédito ao de falsificação de um documento particular. Quem for 

acusado de cometer este crime estará sujeito à reclusão de um a cinco anos de prisão ou a 

pagar multa. 

Nas Palavras de Lucy Reichenbach 
5
,estudiosa do tema, verbis: 

 

A internet é mais um meio de comunicação e, nessa qualidade, o provedor que 

veiculou o conteúdo da ofensa responderá1 objetiva e solidariamente pelos danos 

causados ao ofendido. No caso, o provedor de conteúdo da internet, por se dedicar 

                                                             
5 http://www.abrali.com/029direitos_autorais/lucy_reichenbach_dano_moral_na_internet_abrali.pdf 
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ao ramo de divulgação, exerce uma atividade de risco para ofensas à honra,imagem 

e privacidade de qualquer pessoa. 

Contudo, remanesce dúvidas sobre a viabilidade de exigir indenização de danos 

morais em decorrência de ofensas à honra, à imagem, à privacidade e à segurança, 

quando praticadas e difundidas pela internet, destacadamente pela dificuldade de 

identificar o autor e provar as ofensas. 

 

Mas como tratar o Dano Moral? A resposta nos parece simples: Utilizando os 

aclamados art. 186 cumulado com o art.927 do CCB/2002, além dos art’s. 6º.,12, 14 e 18, 

todos do CDC, nos casos de natureza consumerista.Onde concluí-se que a responsabilidade 

objetiva, independente do elemento culpa, e da inversão do ônus probatório, no segundo caso, 

mas no primeiro, teremos ouro modus operandi. Vejamos o posicionamento do STJ em 

relação ao dano moral presumido: 

 

STJ define em quais situações o dano moral pode ser presumido  

Diz a doutrina – e confirma a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – 

que a responsabilização civil exige a existência do dano. O dever de indenizar existe 

na medida da extensão do dano, que deve ser certo (possível, real, aferível). Mas até 

que ponto a jurisprudência afasta esse requisito de certeza e admite a possibilidade 

de reparação do dano meramente presumido?  

O dano moral é aquele que afeta a personalidade e, de alguma forma, ofende a moral 

e a dignidade da pessoa. Doutrinadores têm defendido que o prejuízo moral que 
alguém diz ter sofrido é provado in re ipsa (pela força dos próprios fatos). Pela 

dimensão do fato, é impossível deixar de imaginar em determinados casos que o 

prejuízo aconteceu – por exemplo, quando se perde um filho.  

No entanto, a jurisprudência não tem mais considerado este um caráter absoluto. Em 

2008, ao decidir sobre a responsabilidade do estado por suposto dano moral a uma 

pessoa denunciada por um crime e posteriormente inocentada, a Primeira Turma 

entendeu que, para que “se viabilize pedido de reparação, é necessário que o dano 

moral seja comprovado mediante demonstração cabal de que a instauração do 

procedimento se deu de forma injusta, despropositada, e de má-fé” (REsp 969.097).  

Em outro caso, julgado em 2003, a Terceira Turma entendeu que, para que se 

viabilize pedido de reparação fundado na abertura de inquérito policial, é necessário 
que o dano moral seja comprovado.  

A prova, de acordo com o relator, ministro Castro Filho, surgiria da “demonstração 

cabal de que a instauração do procedimento, posteriormente arquivado, se deu de 

forma injusta e despropositada, refletindo na vida pessoal do autor, acarretando-lhe, 

além dos aborrecimentos naturais, dano concreto, seja em face de suas relações 

profissionais e sociais, seja em face de suas relações familiares” (REsp 494.867).” 6 

 

Este posicionamento é o adotado de forma majoritária na jurisprudência brasileira, 

a exemplo do seguinte julgado: 

 

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - PROVA - DESNECESSIDADE. "Não há 

falar em prova do dano moral, mas, sim, na provado fato que gerou a dor, o 

sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a 

condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código de Processo Civil” 

(753811220098260224 SP0075381-12.2009.8.26.0224, Relator: Orlando Pistoresi, 

Data de Julgamento: 18/01/2012, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 18/01/2012).” 

 

                                                             
6 http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=106255 
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O procedimento que nos parece mais adequado para a produção da prova civil, 

anda que desnecessária, é aquele proposto pelos Dr’s. Mateus Sant’ana e Aires Rover, da 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC , vejamos a proposta; 

 

Primeiramente neste caso é necessário a homologação da ata notarial que é a 

narração de fatos verificados pessoalmente pelo tabelião e compreende: local, data e 

horário de sua lavratura; nome e qualificação do solicitante; narração 

circunstanciada dos fatos; declaração de haver sido lida ao solicitante e, sendo o 

caso, às testemunhas; assinatura do solicitante e das testemunhas; assinatura e sinal 

público do tabelião. 

A princípio, a ata notarial se prestará como prova circunstanciada e com fé pública. 

Na verdade, trata-se de uma prova preconstituída em termos periciais, a mesma é 

regulamentada pela Constituição de 1988 e regulamentada pela lei 8.935/94. 

A pessoa lesada , deve se dirigir a um tabelionato de notas e, nos moldes do artigo 
364 do CPC e dos artigos 6o, III e 7o, III, da lei 8.935/94, requisitar ao tabelião que 

se conecte à Internet , o website do requerente e lavre uma ata fazendo constar os 

fatos veiculados em seu monitor. O mesmo procedimento pode comprovar quaisquer 

outros fatos divulgados pela Internet. A ata notarial é um documento público e 

guarda o mesmo valor probandi de uma escritura pública. Portanto, faz prova dos 

fatos nela consignados, conforme disposto nos artigos artigo 364 do CPC, 217 do 

CC/2002, 223 do CC/2002 e 134 do CC/1916. 

Posteriormente procure uma delegacia e registre um boletim de ocorrência. Alguns 

estados possuem até delegacias especializadas para crimes cibernéticos. 

Estes procedimentos citados acima é de extrema importância, pois validara como 

prova concreta. Ingressar ação criminal, Juntamente com a ata notarial em anexo ao 

processo, o procedimento segue regular como qualquer outra ação penal.(...) 
Ingressar ação civil Para ingressar com uma ação civil, o procedimento inicial é 

semelhante com ao citado acima, é necessário anexar a ata notarial, pois há inúmeras 

jurisprudências que o tribunal da improcedente a ação dano moral por difamação na 

internet por falta de provas. 

Em relação ao caso citado no começo deste artigo ,dano à imagem,é necessário 

ajuizar duas ações: a primeira para descobrir o IP do remetente das mensagens e a 

segunda ação (após descoberto o autor) indenizatória de danos morais. Ao contrário 

da ação criminal, uma ação cível pode ser muito mais “dolorosa” financeiramente 

para  ofensor. Algumas ações são importantes: notificar o provedor para fornecer os 

dados referentes ao IP. Mesmo que eles não forneçam, isso pode ser importante 

depois no processo de obtenção do IP. Nessa mesma notificação, além desse pedido 
também pode haver uma solicitação para o armazenamento e não de seleção dos 

logs. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Finalmente temos o entendimento que a exposição exagerada é de toda sorte 

extremamente perigosa, pois abre para as almas humanas de pouca noção moral ou ainda, 

facilita aos maus intencionados usuários, criminosos e meliantes, que com acesso facilitados, 

as informações pessoais, passam a fraudar, e danificar a moral e a imagem muitas vezes de 

maneira irreversível, pois o velho ditado: “leva-se uma vida para construir uma imagem, e 

alguns segundos para destruí-la”. 
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Evitar tratar assuntos pessoais, ou nunca procurar resolver suas diferenças com 

ofensas em grupos sociais cibernéticos, e não facilitar com sua imagem, evitando imagens 

comprometedores em celulares, tabletes, i’Phones, e principalmente não divulgando 

informações de cunho pessoal, tais como conta corrente, senhas, época de viagens, rotinas e 

utilizar computadores de sua empregadora. 

Então podemos concluir que, o importante é ter duas condutas iniciais distintas, a 

primeira é a realização de uma “ATA NOTARIAL 
7
” para caracterizar a conduta delituosa e 

ilícita, a segunda é a promoção de uma queixa-crime, por último, o ajuizamento da ação civil 

com pedidos de tutela antecipada para a obtenção junto ao provedor do IP, e da respectiva 

solicitação do armazenamento pelo provedor. 

 

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVEDOR DE 

ACESSO E DE CONTEÚDO. INTERNET. DANO MORAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 1 - É responsável 
o provedor de conteúdo da INTERNET (PSI) pela divulgação de matéria que viole 

direito e cause dano a outrem, seja por calúnia, difamação ou injúria, cabendo ao 

mesmo residir no pólo passivo da demanda onde a parte que se diz ofendida postula 

indenização por danos morais. Tal responsabilidade, contudo, não se reconhece ao 

provedor de conteúdo na hipótese em que este serve unicamente de meio de 

divulgação de revista, sendo esta perfeitamente identificável e responsável na forma 

da lei, por quaisquer manifestações de pensamento, ou mesmo de informação, que 

venham a causar violação de direito. 

2 – Denunciação da lide. Cabível é a denunciação do autor de entrevista que, através 

de chat na Internet, manifesta pensamento sobre a honra de terceiro.(...) 

 

Os crimes praticados utilizando-se a internet podem ser comprovados por muitos 

meios de provas, como interceptações telefônicas, testemunhas e outros, e até por documento 

juntado aos autos, não constituindo a prova pericial nos computadores, difícil de ser realizada, 

como o único meio. Mas a cautela exige certos cuidados. 

Lembre-se que atualmente não raras são as empresas que vem monitorando a 

postura de seus empregados nas redes sociais, tipo  facebook, whatsApp’s, Twitter, 

mensagens, e-mail’s, flickr’s, pois são informações não controladas, e motivadoras de danos 

morais irreversíveis, e muitas vezes estas posturas são motivadoras de demissões com  justa 

causa. 

 

4 REFERÊNCIAS: 

 

                                                             
7 A pessoa lesada , deve se dirigir a um tabelionato de notas e, nos moldes do artigo 364 do CPC e dos artigos 

6o, III e 7o, III, da lei 8.935/94, requisitar ao tabelião que se conecte à Internet , o website do requerente e lavre 

uma ata fazendo constar os fatos veiculados em seu monitor. A ata notarial é um documento público e guarda o 

mesmo valor probandi de uma escritura pública. Portanto, faz prova dos fatos nela consignados, conforme 
disposto nos artigos artigo 364 do CPC, 217 do CC/2002, 223 do CC/2002 
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