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Apresentação 

O uso das tecnologias de forma indiscriminada tem sido cada vez mais 

frequente. Ao mesmo tempo, a população carece de orientação e alertas 

para o uso responsável dos meios digitais.  

Presenciamos, a cada dia, um elevado número de incidentes e verdadeiras 

afrontas aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana. Muitas 

dessas ocorrências estão relacionadas à falta de conhecimento e de noção 

de segurança e ética digitais do próprio usuário.  

Comprometida com a sociedade, a Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional São Paulo, tem por objetivo orientar os pais sobre questões 

legais na conduta de seus filhos a fim de prevenir incidentes relacionados 

ao uso das tecnologias. 

Desenvolver valores é essencial para a vida em sociedade e para a 

convivência ética. 

TENHA UM BATE PAPO COM SEUS FILHOS! 
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Orientar pode salvar uma vida, 

ainda que seja de uma morte 

moral! 
A morte moral de um indivíduo ocorre 

quando o ser humano experimenta 

momentos de extrema angústia, amargura, 

tristeza e solidão. Aquele momento em que 

se pensa não ser possível enxergar uma 

solução para os problemas e que não vale a 

pena viver. Alguns se entregam a esses 

nebulosos pensamentos, outros reagem e 

conseguem sobreviver. É com esse 

argumento que chamamos sua atenção: PAI, 

MÃE, responsável legal, parente sanguíneo 

ou não.  

Muitos jovens são vítimas de bullying, assédio moral e, até mesmo, 

sexual, que podem ocorrer em qualquer lugar, seja na escola, na 

turma da rua ou, inclusive, em condomínios.  

Esse cenário, que também existiu para outras gerações, é 

potencializado pelas tecnologias. As consequências dos diferentes 

tipos de assédio, já danosas à saúde emocional da vítima, agravaram-

se na medida em que a tecnologia avançou, uma vez que ela 

perpetua o dano e, consequentemente, prejudica a recuperação do 

indivíduo.  
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Com certeza, você não quer que seu 

filho seja vítima e tampouco 

agressor. Então, a seguir, 

apresentaremos algumas dicas para 

evitar esses tipos de situação.  

 

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dispõe que os 

crimes previstos em lei, quando praticados por menor de 

dezoito anos são considerados Atos Infracionais e aquele que o 

pratica (adolescente) pode ser encaminhado a cumprir 

medidas socioeducativas... 

 

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como 

crime ou contravenção penal. 

2. Os pais têm responsabilidade pelos atos de seus filhos. 

Assim, se esses causarem dano a qualquer pessoa, seja um 

coleguinha ou desconhecido na Internet, os pais terão por 

obrigação reparar o dano causado, ainda que se trate de 

dano moral. Portanto, quem responde ao processo civil 

para fins de indenização são os pais... 

 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua 

autoridade e em sua companhia;  
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II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se 

acharem nas mesmas condições; (...) 

3. Quando um menor filma ou tira fotos de outro menor sem 

roupa ou em cenas de sexo, comete um Ato Infracional. 

 

De acordo com o ECA, tanto quem produz quanto quem 

armazena ou dissemina comete ATO INFRACIONAL: 

 

Art. 240.  Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou 

registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou 

pornográfica, envolvendo criança ou adolescente [...]. 

 

Art. 241-A.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, 

distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por 

meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, 

vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou 

pornográfica envolvendo criança ou adolescente   [...]. 

 Art. 241-B.  Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer 

meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que 

contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo 

criança ou adolescente [...]. 
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A discussão sobre sexualidade é ampla. A melhor idade para 

iniciar a conversa sobre esse assunto com os filhos é sempre 

uma grande dúvida para os pais. No entanto, é muito 

importante que os jovens sejam orientados sobre o tema para 

que conheçam as consequências de suas ações. 

Casos de sexting (envio de imagens ou vídeos, entre menores de 

idade, sem roupa ou em ato sexual), por exemplo, têm sido cada 

vez mais frequentes e ocorrido com menores cada vez mais 

novos. 

Além disso, outras ações de conotação sexual, como “passar a 

mão” ou até mesmo o ato sexual em si têm sido práticas 

comuns dentro de casa ou nas dependências de condomínios, 

quando crianças e adolescentes ficam sozinhos, sem qualquer 

vigilância ou orientação. 

 

Fiquem atentos, pois situações que envolvem pornografia 

infantil podem, para fins de investigação, chegar até mesmo à 

busca e apreensão de computadores, celulares, tablets ou 

quaisquer outros dispositivos eletrônicos que estiverem em sua 

casa. 

 

 

 

 

 

 

Imagine a repercussão e o desgaste para sua família em um 

eventual caso de busca e apreensão por pornografia infantil. 

Até os vizinhos entenderem o real contexto, pode ser bem 

complicado. 
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4. Debochar, caluniar e difamar, também caracterizam Atos 

Infracionais 

 

Uma vez que o Código Penal preceitua os crimes de calúnia, 

injúria, difamação e ameaça; quando esses atos são praticados 

pelo menor de dezoito anos, configuram-se os Atos Infracionais 

análogos aos crimes mencionados anteriormente. 

Esses atos têm sido muito comuns pela rede, muitas vezes a 

exemplo do próprio adulto que necessita praticar e resgatar 

preceitos éticos, morais e de respeito ao próximo. 

As brigas por aplicativos como WhatsApp também têm sido 

muito comuns. Se qualquer uma das partes (seu filho, o(a) 

coleguinha dele(a) ou seus pais) entender por ofensivas as 

mensagens enviadas, poderá buscar resguardo de seus direitos 

através da justiça. 

 

O que pode acontecer? Tanto nos casos de pornografia infantil 

quanto nos chamados crimes contra a honra, como por 

exemplo, ofensas, o menor infrator pode ser encaminhado para 

a Vara da Infância e da Juventude.  

 

 

 

 

 

Lembre-se: REDE = MUNDO, ou seja, o que se publica 

pode ser visto em qualquer lugar, por qualquer pessoa, 

em qualquer tempo que tenha acesso à internet, até 

mesmo por um dispositivo móvel. 
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5. Tem sido comum, crianças e adolescentes, quando 

sozinhos, lançarem desafios e brincadeiras perigosas.  

 

Pequenos ou grandes grupos reúnem-se, sejam em ambientes 

físicos ou mesmo virtuais, como nas redes sociais ou aplicativos 

de comunicação, e desafiam uns aos outros em situações que 

provocam o bloqueio da passagem de ar para o cérebro até que 

provoque desmaio. 

 

Obviamente, trata-se de situação perigosa, que pode, inclusive, 

levar à morte, como já ocorreu. 

Nos condomínios, essa prática também é comum, uma vez que, 

sendo parte de seu lar, as famílias sentem-se seguras em deixar 

os filhos circularem sozinhos.  
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6. Por fim, lembramos que é dever de todos zelar pela 

dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a 

salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Além 

disso, cabe aos pais o dever de sustento, guarda e 

educação: 

 

ECA  

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e 

educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse 

destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 

determinações judiciais. 

 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua 

situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que 

consiste em, quanto aos filhos:   

 

I - dirigir-lhes a criação e a educação; 

(...) 

IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 

próprios de sua idade e condição. 
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7. Aprenda mais: 

 

SaferNet 

http://new.safernet.org.br/ Acesso em 31/03/2017 

Cartilha de Segurança para a Internet. Disponível em: 

https://cartilha.cert.br/seguranca/ Acesso em 31/03/2017 

Guia e desafios sobre Internet Segura. Disponível em: 

http://internetsegura.br/ Acesso em 31/03/2017 

7 dicas de segurança na internet. Disponível em: 

http://www.paisefilhos.com.br/familia/7-dicas-de-seguranca-na-

internet/ Acesso em 31/03/2017 

Istart – Ética Digital. Disponível em: 

http://www.familiamaissegura.com.br/videos/ Acesso em 

31/03/2017 

Sexting – Cuidado! Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=nAKR_zAtL_Q Acesso em 

31/03/2017 

Segurança com fotos em smartphones! Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=N2vARzvWxwY Acesso em 14/02/2017 

Dicas de usos da Internet (série de vídeos CGI.br)! Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=3cL2clckZbk Acesso em 10/02/2017. 

Como funciona a Internet (série de vídeos NIC.br)! Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=HNQD0qJ0TC4 Acesso em 14/02/2017. 

 

Este trabalho está disponibilizado com a licença Creative Commons 

Atribuição – Não Comercial – Sem Derivações 4.0 Internacional 
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