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Hodiernamente, as redes sociais ocupam um espaço relevante em meio a sociedade, de 

fato o avanço da tecnologia não só revolucionou o mundo das máquinas, bem como trouxe 

mudanças nas relações interpessoais. Por meio de plataformas online de relacionamentos, as 

pessoas não só compartilham sua vida pessoal, como realizam negócios e até auferem renda 

através de suas publicações. 

A construção de uma boa imagem nas diversas redes sociais, é sinônimo de sucesso 

pessoal e de ganhos econômicos relevantes. Diante dessa nova realidade, crimes considerados 

antigos ganham uma nova roupagem, a depreciação da honra digital. 

Os crimes como difamação, injúria e calúnia, tem ganhado força nos últimos anos, um 

grande problema que se observa é justamente que em grande parte por exemplo, de ataques 

racistas veiculados através das redes sociais são realizados por usuários fakes, o que dificulta a 

identificação do autor do crime, demandando uma busca mais técnica por meio da rede de 

computadores. 

Em que pese, as plataformas como o Instagram estarem intensificando as medidas para 

bloquear comentários ou publicações que ferem a honra, através do uso de algoritmos, os 
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usuários mal intencionados intentam driblar este bloqueio utilizando números nas palavras, para 

publicarem suas ofensas. 

Sendo assim, o combate a este tipo de crime nas redes sociais demandará uma união de 

forças tanto por parte das plataformas, como por parte do Estado de forma eficaz para a sua 

repressão. 

 

 

 

 

A Revista Científica Eletrônica de Direito é uma publicação semestral da Faculdade de Ensino Superior e Formação 
Integral – FAEF e da Editora FAEF, mantidas pela Sociedade Cultural e Educacional de Garça.  
Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros km 420, via de acesso a Garça km 1, CEP 17400-000 / Tel. (14) 3407-8000. 
www.faef.br – www.faef.revista.inf.br – direito@faef.br 


