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Resumo: O presente artigo científico tem como principal obje-
tivo alertar a cerca de algo que vem acontecendo bem diante dos 
nossos olhos, mas que nada tem sido feito a respeito, o cyber-
bullying, o qual cresce na mesma proporção que os avanços tec-
nológicos e atinge proporções devastadoras e catastróficas para 
a vida de suas vítimas, em muitos casos sendo o gatilho neces-
sário para a instigação ao suicídio. Esse ponto carece uma aná-
lise mais detalhada, verificar-se-á a responsabilização penal dos 
autores de cyberbullying quando suas atitudes levam ao suicídio 
de suas vítimas e como esses agressores podem incorrer nas dis-
posições do artigo 122, do Código Penal, vale dizer, o crime de 
instigação ao suicídio. 
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INSTITUTING THE SUICIDE OF CYBERBULLYING AU-
THORS. 
 
Abstract: The main objective of this scientific article is to warn 
about something that has been happening right before our eyes, 
but that nothing has been done about it, the cyberbullying, which 
grows in the same proportion as technological advances and 
reaches devastating and catastrophic proportions for the lives of 
its victims, in many cases being the trigger necessary for the in-
stigation of suicide. This point requires a more detailed analysis, 
it will be verified the criminal responsibility of the perpetrators 
of cyberbullying when their attitudes lead to the suicide of their 
victims and how these perpetrators may incur the provisions of 
article 122 of the Penal Code, that is, the crime of instigation to 
suicide. 
 
Keywords: Cyberbullying. Inducement. Instigation. Suicide. 
criminal accountability. 
 
INTRODUÇÃO 
 

 tecnologia e seus avanços trouxeram inúmeros 
benefícios para a sociedade em geral, como velo-
cidade de se obter informações, aproximar pes-
soas e longas distâncias, entretanto, como tudo na 
vida tem dois lados, a era digital também foi res-

ponsável por ampliar a gama de abrangência dos delitos, tra-
zendo-os para o mundo virtual. Nesta seara encontra-se o cha-
mado cyberbullying, considerado em muitos países crime, mas 
ainda um pouco negligenciado no Brasil. 

Interpretada por muitos como brincadeira de criança ou 
briga de adolescentes que logo passa, o cyberbullying vem se 
tornando cada vez mais comum, no entanto ainda possui grande 
resistência em receber a devida importância que lhe deve ser 
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atribuída, isso porque a gama de crimes que se incluem no termo 
cyberbullying são diversos e, muitos deles, de extrema gravi-
dade. 

Dentre os crimes englobados no mencionado termo, apa-
rentemente o de maior gravidade, cujas consequências são de-
vastadoras, diz respeito ao induzimento ou instigação ao come-
timento de suicídio, o qual está previsto no artigo 122, do Có-
digo Penal, para o qual haverá uma detida análise a seguir. 

Ademais, para fins de responsabilização penal pelo co-
metimento do referido delito, deve levar-se em consideração a 
faixa etária de maior ocorrência deste fato típico, tendo em vista 
que em determinados casos faz-se necessária uma responsabili-
zação através de Lei Penal Especial, a qual seja, Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente. 

  
1 O BULLYING, CYBERBULLYING E SUA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA 

 
O denominado Bullying é um termo de origem inglesa, 

advindo da palavra “bully” que significa “brigão”, o qual corres-
ponde ao conjunto de atitudes violentas de caráter intencional e 
repetitivo, realizado por um ou mais agressores, contra suas ví-
timas, a qual é realizada tanto por garotos quanto por garotas, 
frequente entre crianças e adolescentes, com o fim de agredir 
intencionalmente uma pessoa ou um grupo de pessoas, conside-
rado pelos agressores, como pessoas fracas e que “destoam” do 
meio onde estão inseridas. 

Por se tratar de um termo emprestado da língua inglesa, 
não há uma tradução simplista, se tratando de um vocábulo com-
plexo que traz em seu bojo uma quantidade imensa de informa-
ções, como bem salienta a educadora Cleo Fante:  

Não existe tradução em nosso idioma para o termo bullying, 
por referir-se a um conjunto de comportamentos. O bullying é 
definido como sendo um conjunto de comportamentos agressi-
vos, intencionais e repetitivos, adotado por uma ou mais 
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pessoas contra outra(s), sem motivos evidentes, causando dor 
e sofrimento, e executado dentro de uma relação desigual de 
poder, o que possibilita a intimidação. Por consenso entre os 
pesquisadores brasileiros, o termo bullying é utilizado somente 
na relação entre crianças e adolescentes. Entre pares adultos é 
utilizado o termo assédio moral.4 

Ainda que pareça um termo moderno, consequentemente 
recente, embora sua nomenclatura realmente tenha ganhado 
forma e voz nas últimas décadas, as práticas a que se referem 
acontecem há muito tempo, advindas do natural convívio social, 
porém sem que recebessem a devida atenção, ganhando os holo-
fotes após episódios midiáticos que atraíram a atenção da socie-
dade para esse problema. 

Não há um limite, ou uma restrição a um espaço físico 
específico, no entanto o bullying possui maior ocorrência no âm-
bito escolar, isso porque os polos ativo e passivo são crianças e 
adolescentes, de modo que seu espaço de maior convivência é a 
escola.  

O perfil dos agressores, os denominados “valentões” pe-
las próprias vítimas, têm como alvos pessoas que tem baixa au-
toestima por não se enquadrarem nos padrões apresentados pelo 
grupo, seja por uma característica física; gosto ou estilo, pouca 
habilidade de socialização, sendo, em geral, tímidas e frágeis, 
portanto, mais vulneráveis em relação aos agressores, não con-
seguindo reagir à violência a elas dirigida, colocando-se em uma 
situação de permanente submissão àqueles que lhes agridem.5 

Importante se faz mencionar que o bullying, se torna um 
ciclo vicioso, onde as vítimas, quando crescem, motivadas por 
um espírito de vingança, acabam realizando verdadeiras 

 
4 FANTE, Cleodelice Aparecida Zonato. Entrevista: Os perigos do Cyberbullying nas 
escolas. Disponível em: http://www.conexaoprofessor.rj.gov.br/educacao-entrevista-
00.asp?EditeCodigoDaPagina=4591. Acesso em 07 de julho de 2019. 
5 GONÇALVES, Juliana Rui Fernandes dos Reis. Bullying: o comportamento vio-
lento no âmbito escolar, sua interferência no processo de aprendizagem e o papel da 
família na dissolução desse conflito. In Revista Jurídica do Mestrado do UNICESU-
MAR. p. 09-24, V.16., n. 1, jan/abr 2016.  
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barbáries, como o caso do colégio Columbine High School, em 
Denver, Colorado, EUA, no ano de 19996, onde dois estudantes 
assassinaram outros doze, um professor e feriram mais vinte pes-
soas, e depois se suicidaram, o que foi posteriormente relatado 
no documentário “Tiros em Columbine” (2002), dirigido por 
Michael Moore; o caso ocorrido no campus da Virgina-Tech, no 
Estado da Virgínia, EUA, no ano de 2007, quando o sul-coreano 
Cho Seung-hui, de 23 anos, matou trinta e duas pessoas entre 
alunos e professores daquela universidade, e feriu outras vinte, 
antes de ser morto; na Alemanha, em 2009, em uma escola de 
Winnenden, um adolescente de 15 anos matou dezesseis pes-
soas, tendo, posteriormente, cometido suicídio.7  

No Brasil, destacam-se os casos ocorridos em Taíuva, 
Estado de São Paulo8, e em Realengo, zona oeste da cidade de 
Rio de Janeiro, ocorrendo o primeiro em janeiro de 2003, 
quando o Edmar Aparecido Freitas, de 18 anos, feriu oito pes-
soas no colégio onde estudava e depois se matou e, o segundo, 
em abril de 2011, quando pelo menos onze estudantes foram 
mortos e dezoito foram feridos, na Escola Municipal Tasso da 
Silveira, tendo sido o atirador morto para que não ferisse mais 
pessoas.  

Mais recente, tem-se os casos do Colégio Goyases de 
Gôiania, Estado de Goiás, e da Escola Estadual Professor Raul 
Brasil em Suzano, São Paulo. O massacre do colégio Goyases, 
como ficou conhecido o caso, ocorreu em 20/10/17, quando um 
aluno de 14 anos que cursava o oitavo ano do ensino fundamen-
tal, sacou uma pistola ferindo seis colegas, dos quais dois mor-
reram e, uma vítima ficou paraplégica. Segundo o atirador em 
depoimento após o crime, todo o ocorrido se deu porque ele era 

 
6 SILVA, Elenice da. Corredores de justiça: combatendo a prática do Bullying nas 
escolas, educando uma sociedade para a paz. São Paulo: edição do autor, 2009, p. 40. 
7 LIMA, Raimundo de. Massacre nas Escolas. Revista Espaço Acadêmico, n. 96, maio 
de 2009. Disponível em:< http://www.espacoacademico.com.br/096/96lima.htm> 
Acesso em: 06/07/19. 
8 SILVA, Elenice da. op. cit., p. 42. 
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vítima de bullying realizado por outro aluno da escola. O do co-
légio Raul Brasil em Suzano, ocorreu em 13/03/19, quando uma 
dupla de atiradores, de 17 e 25 anos, que eram ex alunos daquela 
escola, mataram cinco estudantes, duas funcionárias e feriram 
outros onze alunos, além de terem assassinado o tio de um deles 
antes de irem ao estabelecimento de ensino. Ao final do ataque, 
um matou o outro e, por fim, o último se suicidou. Eles teriam 
um terceiro parceiro que acabou não participando do ato, mas 
sabia de todo o planejamento, o qual informou à polícia que a 
motivação para os ataques foi o bullying e isolamento social que 
teriam sofrido quando lá estudavam e, também o fato de que am-
bos queriam ficar conhecidos por superar o ataque de Colum-
bine, EUA, entendendo que o que faziam era um ato heroico que 
faria com que fossem lembrados para sempre.9-10 

Todos os casos acima relatados foram situações onde se 
constatou que os atiradores foram vítimas de bullying, tendo re-
agido às agressões sofridas de forma extrema.11 

Com o avanço da sociedade e seu ingresso na era digital, 
onde a tecnologia está cada dia mais presente na vida das pes-
soas, as práticas de bullying não ficaram limitadas a espaços fí-
sicos, passando a ocorrer através das redes sociais em ambientes 
virtuais, possuindo uma maior abrangência e consequências 
ainda mais catastróficas, o que ficou conhecido como cyber-
bullying. 

Cada vez mais cedo crianças e adolescentes estão tendo 

 
9  KAYQUE, Juliano. Tragédia no Colégio Goyases completa um ano neste sábado. 
In Mais Goiás. 20/10/18  Disponível em: https://www.emaisgoias.com.br/tragedia-
no-colegio-goyases-completa-um-ano-neste-sabado/  Acesso em: 31/07/19. 
MASSACRE DE GOYASES. In Wikipedia. Disponível em: https://pt.wikipe-
dia.org/wiki/Massacre_do_Goyases  Acesso em: 31/07/19. 
10 MASSACRE DE SUZANO – Adolescente suspeito de ajudar a planejar o massacre 
de Suzano é apreendido. In El País. 19/03/19. Disponível em: https://brasil.el-
pais.com/brasil/2019/03/19/politica/1553000198_208267.html  Acesso em: 31/07/19. 
MASSACRE DE SUZANO. In Wikipedia. Disponível em: https://pt.wikipe-
dia.org/wiki/Massacre_de_Suzano  Acesso em: 31/07/19. 
11 GONÇALVES, Juliana Rui Fernandes dos Reis. Op. cit. 
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acesso às redes sociais, as quais se tornam escudos para que es-
ses agressores possam praticar o bullying, uma vez que se escon-
dem atrás dos aparelhos eletrônicos, os quais dão uma falsa sen-
sação de impunidade por não permitir o contato face a face entre 
vítimas e agressores, tornando-se um ambiente propício para a 
ocorrência e propagação do bullying. 

O cyberbullying corresponde a qualquer tipo de mensa-
gem, imagens e até os denominados “memes”, que tenham a in-
tenção de denegrir a imagem de alguém, através de alguma in-
formação que irá hostilizar sua(s) vítima(s). Ele pode ser feito 
de forma direta ou indireta, ocorrendo esta quando o principal 
agressor encontra outra pessoa para perpetrar a ação, não tendo 
este “escolhido” noção de que está sendo usado pelo intimida-
dor, sendo essa a forma mais perigosa de cyberbullying segundo 
especialistas, porque poderá envolver adultos que não sabem 
que estão lidando com uma criança do outro lado.12 A direta é 
aquela onde o próprio cyberbully é que faz a agressão.  

Alguns exemplos de como pode ocorrer o cyberbullying 
foram detectados pelos entendedores do tema, sendo eles: espa-
lhar fofocas, rumores maliciosos e mentiras; postar fotos e ví-
deos difamatórios na web; enviar emails cruéis, maliciosos e 
feios; mandar códigos maldosos; mandar pornografia e outras 
mensagens instantâneas e eletrônicas de conteúdo reprovável; 
fazer passar-se pela vítima; mandar piadas severas; postar fotos 
ou informações constrangedoras, criar sites com o propósito de 
humilhar e constranger alguém. Tais conteúdos podem ser pu-
blicados em blogs, salas de bate papo, em grupos de discussão 
(fórum), por correio eletrônico (email), mensagem instantânea, 
grupos de mensagens, serviços de mensagens (SMS) e redes so-
ciais, ou seja, há diferentes meios onde à violência poderá ser 
consumada em total violação a intimidade da vítima.13  

 
12 BEANE, Allan. Proteja seu filho do bullying: impeça que ele maltrate os colegas 
ou seja maltratado por eles. Trad. Débora Guimarães Isidoro. 2. ed. Rio de Janeiro: 
BestSeller, 2011, p. 132. 
13 BEANE, Allan., op. cit, p.132/132. 
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Pode-se dizer, ainda, que as agressões por meio eletrô-
nico são uma evolução das antigas pichações em muros de colé-
gios, casas ou até banheiros das escolas, as quais eram feitas na 
calada da noite e causavam grande dor para as vítimas, além da 
impunidade para os seus praticantes.14   

As pessoas encontram no cyberbullying uma possibili-
dade de externalizar toda a intolerância que vivem e carregam 
no mundo real, mas que muitas vezes são socialmente controla-
das e reprimidas, como preconceito, intolerância sexual, religi-
osa, econômica, racismo, homofobia, xenofobia e todas as outras 
formas de discriminação e exclusão, ocasião em que passam a 
despejar na rede mundial de computadores, a qual não possui 
restrições, freios ou filtros a todas essas informações, não se pre-
ocupando com as consequências de suas atitudes. 

De acordo com o site R7, o Brasil é o segundo país com 
mais casos de ciberbullying no mundo. A pesquisa fora realizada 
pelo instituto de pesquisas Ipsos, o qual entrevistou  20.793 pes-
soas em 28 países. Na mesma, chegou-se à conclusão de que 
30% dos pais ou responsáveis brasileiros sabem que seus fi-
lhos(as) foram vítimas de bullying pelo menos uma vez, sendo 
que,  na maioria dos casos, a violência se deu pela internet, ape-
sar de também poder estar combinada com ocorrências in loco 
na escola. Com estes números, o Brasil ficou atrás somente da 
Índia, que tem 35% de casos de ciberbullying. Ambos superam 
em muito a média global que fica em torno de 17%, segundo a 
pesquisa.15 

Em matéria do Estadão de 17/12/17, denominada “1 em 
cada 4 crianças já sofreu ofensas na internet; cyberbullying de-
safia pais”, alguns dados acerca desta atividade foram 

 
14 CALHAU, Lélio Braga. Bullying o que você precisa saber. Identificação, preven-
ção e repressão. 2 Ed. Niterói, RJ: Impetus, 2010, pág. 59. 
15 MARQUES, Pablo. Brasil é o 2º país com mais casos de bullying virtual contra 
crianças. In R7, caderno Tecnologia e Ciências. 11/07/18. Disponível em: https://no-
ticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/brasil-e-o-2-pais-com-mais-casos-de-bullying-vir-
tual-contra-criancas-11072018 Acesso em: 31/07/19. 
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apresentados. Naquela informou-se que 82% das crianças e ado-
lescentes do país usam a internet, sendo 91% pelo celular. Que 
de 2014 para 2016 ouve um aumento de 8% no número de cri-
anças e adolescentes que foram tratados de forma ofensiva na 
internet. Os casos mais comuns de discriminação são por ques-
tão de cor ou raça (24%), aparência física (16%), gostar de pes-
soas do mesmo sexo (13%), religião (10%). Participaram da pes-
quisa 3 mil crianças e adolescentes, com seus pais. Segundo a 
psicóloga e pesquisadora entrevistada, Luciana Lapa da Univer-
sidade Estadual Paulista - UNESP, “uma postagem atinge nú-
mero incontável de pessoas e isso aumenta o sofrimento da ví-
tima. Ela não sabe quem viu ou não”, tendo tal fato um impacto 
muito grande na vida daqueles que sofrem o bullying.16  

Acerca do tema, aduz Allan L. Beane17, PhD e especia-
lista em prevenção e interrupção de bullying reconhecido inter-
nacionalmente que 

O cyberbullying está se tornando mais popular porque são ne-
cessários apenas alguns toques no teclado de um computador 
para divulgar informações dolorosas e destrutivas de forma 
anônima, acessível por milhares de pessoas. O cyberbullying 
intensifica na vítima a sensação de que não há saída. Portanto, 
pode ser mais destrutivo e doloroso do que outras formas de 
intimidação. As consequências para essas vítimas são devasta-
doras. Quando o cyberbullying ocorre após anos de maus tra-
tos, algumas vítimas se tornam depressivas e suicidas. 

Estudiosos no assunto têm relatado que a violência ge-
rada pelo bullying, acaba por roubar a infância das vítimas dessa 
agressão18, levando-se em conta que as crianças e adolescentes 
submetidas a esse ataque, segundo a literatura, poderão vir a 
apresentar um ou mais sintomas psicossomáticos como: 

 
16 MARQUES, Julia. 1 em cada 4 crianças já sofreu ofensas na internet; cyberbullying 
desafia pais. In O Estado de São Paulo. 17/12/17. Disponível em: https://brasil.esta-
dao.com.br/noticias/geral,1-em-cada-4-criancas-ja-sofreu-ofensas-na-internet-cyber-
bullying-desafia-pais,70002122721 Acesso em: 31/07/19. 
17 BEANE, Allan. Op. cit., p. 131/132. 
18 JORDÃO, Cláudia. Entrevista Allan Beane: as escolas fecham os olhos ao bullying. 
Revista Isto É. 21 abril 2010. p. 9-11, São Paulo: Editora Três, 2010. 
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distúrbios alimentares, cefaleia (dor de cabeça), cansaço crô-
nico, insônia, dificuldades de concentração, náuseas, diarreia, 
boca seca, palpitações, alergias, crise de asma, sudorese, tremo-
res, sensação de “nó” na garganta, tonturas, desmaios, calafrios, 
tensão muscular, formigamentos, ataques de pânico (que gera 
medo e ansiedade em demasia, podendo resultar em taquicardia, 
calafrios, boca seca, dilatação da pupila, suores, falta de ar, etc.), 
fobia escolar, transtorno de ansiedade social (TAS ou fobia so-
cial), transtorno de ansiedade generalizada (TAG) com medo e 
insegurança persistente, transtorno obsessivo compulsivo (TOC 
ou manias/obsessões), transtorno do estresse pós-traumático 
(TEPT), depressão, anorexia, bulimia e/ou esquizofrenia19, do-
enças estas que poderão interferir direta ou indiretamente no ren-
dimento escolar da vítima de bullying, podendo levar estas, até 
mesmo, ao suicídio e/ou ao homicídio por vingança20, como nos 
casos anteriormente citados. 21-22 

Acrescenta-se ainda que, costumeiramente, as vítimas de 
agressões constantes, normalmente são pessoas que tem baixa 
autoestima por não se enquadrarem nos padrões apresentados 
pelo grupo, pouca habilidade de socialização, sendo, em geral, 
tímidas e frágeis, portanto, mais vulneráveis em relação aos bul-
lies (agressores), não conseguindo reagir à violência a elas diri-
gida, colocando-se em uma situação de permanente submissão 
àqueles que lhes agridem.23  

Por outro lado, também, há casos em que a vítima de bul-
lying, pode agir de forma provocadora, insuflando em seus cole-
gas reações agressivas contra elas mesmas24, como o caso de cri-
anças que sofrem de transtorno do déficit de atenção com 

 
19 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying: mentes perigosas nas escolas. Rio de Ja-
neiro: Objetiva, 2010, p. 22-31. 
20 SILVA, Ana Beatriz Barbosa, p. 22-31. 
21 FANTE, Cleo. Fenômeno Bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar 
para a paz. 6. ed. Campinas: Verus, 2011, p. 45. 
22 GONÇALVES, Juliana Rui Fernandes dos Reis. Op. cit.13/14. 
23 Ibid, p. 14. 
24 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Op. cit. p. 40. 
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hiperatividade (TDAH ou hiperatividade), tendo em vista, que 
estas, por serem muito ativas, criam em volta de si (sem qualquer 
intenção de fazê-lo) um ambiente tenso, o que acaba por chamar 
a atenção de todos para si, inclusive dos verdadeiros agressores, 
que se escondem nesse ambiente e fazem ataques sem serem per-
cebidos, já que a vítima chama mais atenção que estes.25 

No que diz respeito a punição, no nosso atual ordena-
mento jurídico, não há um tipo penal que traga em sua redação 
o termo bullying ou cyberbullying especificamente, entretanto, 
as condutas que caracterizam essa figura são criminalizadas por 
outros tipos penais, como é o caso da injúria26, difamação27, 
ameaça28, até mesmo em alguns casos mais graves, instigação 
ao suicídio29, o qual será objeto de uma análise mais aprofun-
dada. 

Entretanto, cumpre destacar, para fins meramente infor-
mativos que está em trâmite perante a câmara dos deputados a 
PL-1011/2011, cuja proposta é a inclusão ao atual Código Penal 
do delito intimidação vexatória (bullying), que consistiria em in-
timidar, constranger, ofender, castigar, submeter, ridicularizar 
ou expor alguém, entre pares, a sofrimento físico ou moral, de 
forma reiterada. A pena prevista é de detenção de um a três anos 
e multa. Se o crime ocorrer em ambiente escolar, a pena será 

 
25 GONÇALVES, Juliana Rui Fernandes dos Reis. Op. cit.14. 
26 BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário 
Oficial da União, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-
lhe a dignidade ou o decoro: Pena- detenção de um a seis meses, ou multa. 
27  Ibid, Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 
Pena- detenção de três meses a um ano e, multa. 
28 Ibid, Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro 
meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena- detenção de um a seis meses, 
ou multa. 
29 Ibid, Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para 
que o faça: Pena  - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, 
de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. 
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aumentada em 50%.30 
Na redação original não havia previsão para quando esse 

crime ocorresse através de meios de comunicação, todavia, o re-
lator tomou o cuidado de incluir esta situação, sendo que caso 
ocorra, a pena será aumentada em dois terços. 

Outras previsões que merecem destaque é o fato de que 
se a vítima for deficiente físico ou mental, menor de 12 anos, ou 
se o crime ocorrer explicitando preconceito de raça, etnia, cor, 
religião, procedência, gênero, idade, orientação sexual ou apa-
rência física, a pena será aplicada em dobro. Além disso, se da 
intimidação vexatória resultar lesão corporal ou sequela psico-
lógica grave de natureza temporária, a pena será de reclusão de 
1 a 5 anos. Se a lesão for de natureza permanente, a pena aumen-
tará para reclusão de 2 a 8 anos. Já se a intimidação resultar em 
morte, a pena será de reclusão de 4 a 12 anos.31 

 
2 A RESPONSABILIDADE PENAL POR NDUZIMENTO OU 
INSTIGAÇÃO AO SUICÍDIO 

 
Como se evidenciou anteriormente, as vítimas de cyber-

bullying, expostas a essa hostilização por tempo prolongado so-
frem com consequências devastadoras para além da própria 
agressão, isso porque poderão vir a apresentar um ou mais sin-
tomas psicossomáticos como distúrbios alimentares, cefaleia, 
cansaço crônico, insônia, dificuldades de concentração, náuseas, 
diarreia, boca seca, palpitações, alergias, crise de asma, sudo-
rese, tremores, tonturas, desmaios, calafrios, tensão muscular, 
formigamentos, ataques de pânico, fobia escolar e social, trans-
torno de ansiedade generalizada (TAG), transtorno obsessivo-
compulsivo (TOC), transtorno do estresse pós-traumático 
(TEPT), depressão, anorexia, bulimia e/ou esquizofrenia, entre 

 
30 Disponível em: < https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-
E-JUSTICA/457744-COMISSAO-APROVA-INCLUSAO-DO-CRIME-DE-BUL-
LYING-NO-CODIGO-PENAL.html> Acesso em 12 de julho de 2019. 
31 Idem. 
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outros.32  
Importante ressaltar que em alguns casos, não raros, as 

vítimas não conseguem suportar a pressão interna e externa, 
vendo no cyberbullying sofrido um estímulo para cometer suicí-
dio. Não é à toa que especialistas no assunto têm relatado que a 
violência gerada pelo bullying, acaba por roubar a infância das 
vítimas dessa agressão33, muitas vezes roubando literalmente a 
possibilidade de viver. 

Dizer que: “A vida imita a arte e arte imita a vida!” pode 
parecer apenas um ditado popularmente conhecido, entretanto 
ela tem se tornado cada vez mais real, o que traz um alarde sobre 
como estamos vivendo e as coisas que estão acontecendo a nossa 
volta, sem que seja dada a devida importância. 

A série adolescente “13 Reasons Why”, lançada em 2017 
na Netflix, se tornou muito popular entre a juventude, talvez por 
trazer em seu enredo uma situação que, por mais alarmante que 
seja, é recorrente atualmente. Na trama, a jovem Hannah Baker 
comete suicídio após sofrer durante um bom tempo bullying de 
seus colegas da escola e apresenta em forma de fitas, 13 razões 
que a levaram a morte, o que dá nome a série. 

As telas do cinema também estão repletas de filmes que 
trazem essa realidade preocupante, são inúmeros roteiros que 
abordam bullying, cyberbullying e suicídio, tendo os dois pri-
meiros como razões que levam ao último. A série descrita gerou 
pensamentos opostos, de um lado pessoas que afirmam que a 
trama é uma forma de incentivo a revolta e suicídio e, de outro, 
o público que afirma que a série serve para denunciar um pro-
blema da sociedade, inclusive mostrando isso para os próprios 
adolescentes que são o público alvo dessa situação. 

No cyberbullying, as agressões muitas vezes são carre-
gadas de expressões como: “Porque você não se mata?”, “Nin-
guém vai sentir sua falta!”, “Todo mundo ficaria melhor sem 

 
32 SILVA, Ana Beatriz Barbosa.Op. cit, p.. 22-31 
33 JORDÃO, Cláudia. Op. cit. 
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você!”, dentre tantas outras que quando recebidas por vítimas 
que já estão emocionalmente fragilizadas podem levar ao come-
timento ou tentativa de suicídio. 

 Segundo a doutrina, suicídio é a destruição deliberada 
da própria vida. É também chamado de autocídio ou autoquí-
ria.34 No senso comum, suicídio é a expressão máxima da dor, 
desilusão, solidão, depressão, medo, a última tentativa de se li-
vrar do sofrimento em que vive, muitas vezes causado o maxi-
mizado por situações de agressão como o bullying e/ou cyber-
bullying. 

Uma vez identificado os agressores virtuais, estes podem 
ser responsabilizados pela figura típica prevista no artigo 122, 
do Código Penal, vale dizer o delito de induzimento ou instiga-
ção ao suicídio, o qual traz em sua redação:  

Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-
lhe auxílio para que o faça: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; 
ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio re-
sulta lesão corporal de natureza grave. 
 Parágrafo único - A pena é duplicada: 
 I - se o crime é praticado por motivo egoístico; 
 II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, 
a capacidade de resistência. 

Entende-se por induzimento ao suicídio, a situação em 
que o agente faz surgir a ideia do suicídio na vítima, sugerindo 
a ela tal ato e a incentivando a realizá-lo, sem que ela tivesse 
cogitado essa possibilidade anteriormente. 35 Nesse caso, por 
meio da indução o indutor anula a vontade de quem, finalmente, 
acaba por suicidar-se; logo, a intervenção daquele é que decide 
o resultado final.36 

Muitas vítimas sozinhas não cogitariam a ideia de 
 

34 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte especial – vol. 2. 7.ª ed. rev., 
atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p. 79 
35 GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito penal esquematizado: parte especial. 
São Paulo: Saraiva, 2011.p. 134. 
36 BITENCOURT Cezar Roberto. Código penal comentado. —7. ed. São Paulo: Sa-
raiva, 2012. 1. Direito penal - Legislação I. Título. 
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suicídio e, muitas vezes, sequer teriam razões para isso, mas di-
ante da pressão exercida pelo cyberbullying e o incentivo dos 
agressores através de mensagens, fotos, vídeos ou outros meios, 
tornam a vida insuportável e acabam realmente induzindo as ví-
timas para que elas acreditem que tirar a própria vida é a melhor 
solução. 

Já a instigação ao suicídio consiste em reforçar a inten-
ção suicida já presente na vítima. Pode se dar em conversa entre 
amigos ou em “bate-papo” na internet, nesse caso, ela já estava 
pensando em ceifar a própria vida, e o agente, ciente disso, a 
estimula a fazê-lo. 37 

Essa hipótese ocorre com frequência em situações em 
que a vítima já possui um estado emocional depressivo, um qua-
dro de rejeição e isolamento, com pensamentos suicidas, e en-
contra nas expressões de cyberbullying um incentivo que talvez 
faltasse para que tivesse a coragem de dar fim a própria vida. 

Como nessas duas modalidades a intenção do agente é a 
de convencer a pessoa a se matar, o induzimento e a instigação 
são classificados como participação moral em suicídio38, dife-
rentemente do auxílio ao suicídio que se trata de uma participa-
ção material, a qual entretanto por um exiguidade de tempo e 
espaço, não cabe uma detida análise.  

Nessas duas espécies de participação moral exige-se se-
riedade na conduta do agente. Se em nítido tom de brincadeira 
alguém sugere a outrem o suicídio, que de fato ocorre, o fato é 
atípico por ausência de dolo.39 Embora muitos agressores acre-
ditem que as agressões não passam de brincadeiras, as palavras 
ditas não tem essa intenção e não são recebidas como tal por suas 
vítimas. 

Ainda que o agente não acredite verdadeiramente que a 
vítima poderia cometer o suicídio baseado apenas em suas 

 
37 GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Op. cit., p. 134. 
38 GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Op. cit., p. 134 
39 MASSON, Cleber. Op. cit., p. 80 
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agressões online, basta que o agente represente a possibilidade 
de levar a vítima ao suicídio e anua à sua ocorrência, assumindo 
o risco de produzi-lo.40 Portanto, basta que ele tenha ciência da 
possibilidade de ocorrência do suicídio para que ele responda 
pelo crime em tela. 

Além disso, para a responsabilização por induzimento ou 
instigação, a participação moral no suicídio deve dirigir-se à pes-
soa determinada ou pessoas determinadas41, ou seja, quando o 
cyberbullying não possui uma vítima específica, o autor das 
agressões não pode ser responsabilizado. 

No caso da série “13 Reasons Why”, citada anterior-
mente, ainda que alguns adolescentes possam ter cometido sui-
cídio influenciados pela trama, nenhum dos atores ou diretores 
podem ser responsabilizados por induzimento ou instigação, 
uma vez que não tinham um alvo específico. Assim, frases, ima-
gens, livros, filmes ou séries que tenham um conteúdo que possa 
levar pessoas a tirarem a própria vida, porém não tenham um 
destinatário específico, não há crime. No entanto, a partir do mo-
mento em que esse conteúdo é dirigido a alguém determinado o 
“bully” (agressor) pode ser responsabilizado.42 

 
40 Ibidem. 
41 Ibid. p. 81 
42 Há aproximadamente dois anos, no mundo todo o “Jogo Baleia Azul” causou grande 
preocupação em vários países, inclusive no Brasil, tendo em vista que o mesmo indu-
zia os jovens e crianças que dele participavam a cometer o suicídio. No Brasil, algu-
mas mortes foram identificadas como consequência do mesmo. Muitos pais se alar-
maram com o risco que o jogo trazia diante da possibilidade de levar seus filhos a 
cometerem o suicídio. Esse tipo de crime no direito brasileiro, apesar de se enquadrar 
na tipologia existente, tem dificuldade em se efetivar a punição, em primeiro lugar 
porque a identificação dos culpados é muito difícil por se tratar da internet, mais es-
pecificamente da deep e dark web, região onde muitos criminosos se escondem. Ade-
mais, segundo especialistas em direito penal, do ponto de vista da matéria,  uma boa 
alternativa “seria decretar a prisão preventiva daqueles que estiverem instigando o 
suicídio”, contudo, os mesmos “consideram pouco provável a prisão preventiva para 
esses casos, ainda que não descartem essa possibilidade”. Segundo o professor Luiz 
Flávio Gomes “como a punição para esse crime é baixa, a preventiva acaba não se 
sustentando. Se não for duplicada, a pena máxima é de seis anos, ou seja, se houver 
punição, o regime será o semiaberto”, por isto mesmo, acaba por não ter cabimento 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 4________121_ 
 

 

A punição dos agressores pode se tornar ainda mais se-
vera em alguns casos, isso porque a vítima pode ser qualquer 
pessoa que possua um mínimo de capacidade de resistência e de 
discernimento quanto à conduta criminosa, entretanto, se a ví-
tima apresentar resistência nula, o crime será de homicídio. 
Exemplo: Caracteriza o crime tipificado pelo art. 121 do Código 
Penal (homicídio), a conduta de induzir uma criança de tenra 
idade (menor de 14 anos) ou um débil mental a pular do alto de 
um edifício. 43 

Se a idade da vítima for entre 14 anos e 18 anos, ela pos-
sui capacidade de discernimento, embora reduzida em face do 
incompleto desenvolvimento mental. Nesse caso tem-se uma 
causa de aumento de pena, isso fundamenta-se na maior facili-
dade que pessoas nessa faixa etária apresentam para serem con-
vencidas por outrem a suicidarem-se.44 

Considerando que a faixa etária de ocorrência de cyber-
bullying envolvem preferencialmente crianças ou adolescentes, 
a responsabilização do agressor pode sofrer um aumento de pena 
se evidenciado caso de induzimento ou instigação ao suicídio, e, 
em alguns casos a figura típica correta pode ser o delito de ho-
micídio. 

Impende mencionar que os núcleos típicos do delito pre-
visto no artigo 122, do Código Penal são induzir, instigar ou au-
xiliar, assim, ainda que o agente pratique, cumulativamente, to-
das as condutas descritas nos verbos nucleares, em relação à 
mesma vítima, praticará um mesmo crime.45 

 
 

“manter o suspeito em regime fechado durante a medida cautelar." Em sendo assim, 
fica muito difícil aplicar a punição adequada para tal fato. (NEITSCH, Joana Neitsch. 
Baleia Azul: por que ainda ninguém foi preso por incentivar o suicídio?. In Justiça e 
Direito, Gazeta do Povo, 19/04/2017. Disponível em:  https://www.gazeta-
dopovo.com.br/vida-publica/justica-e-direito/baleia-azul-por-que-ainda-ninguem-
foi-preso-por-incentivar-o-suicidio-cg7lbxr1jgj49b5jjfsxhlt4l/ Acesso em: 31/07/19). 
43 MASSON, Cleber. Op. cit., p. 81. 
44Ibid., p.84. 
45 BITENCOURT Cezar Roberto.  Op. cit. 
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3 A RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES 
AGRESSORES 

 
Impende uma detida análise nesse ponto, uma vez que a 

responsabilização não é tão simples como se imagina, tendo em 
vista que a ocorrência de cyberbullying é mais frequente e recor-
rente entre crianças e adolescentes e, portanto, a responsabiliza-
ção se dá de acordo com as diretrizes do Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 

A Constituição Federal de 1988 veio para confirmar de-
finitivamente a questão, ao dispor no art. 228, que “são penal-
mente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às nor-
mas da legislação especial”46.  

Assim, a pessoa menor de 18 anos de idade que for autora 
de fato tipificado como crime terá sua responsabilidade apurada 
com base em lei especial, como dispõe a Constituição Federal, 
qual seja, Lei 8.069/90, também conhecida como Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), sendo, portanto, tratada fora 
do sistema formal da Justiça Penal.  

Reproduzindo literalmente o texto constitucional, o ECA 
estabelece que os menores de dezoito anos são penalmente inim-
putáveis, estando sujeitos às medidas nele previstas (ECA, art. 
104), sendo certo que o parágrafo único desse dispositivo deter-
mina que a idade a ser considerada para apuração do ato infraci-
onal é a data do fato criminoso. Ato infracional, por sua vez, 
constitui a conduta descrita como crime ou contravenção penal 
(ECA, art. 103). 

No entanto, é importante salientar que criança também 
pode praticar delitos, porém a responsabilização está limitada à 
idade de 12 anos, a qual inaugura a fase da adolescência segundo 
o ECA (art. 2º). Isso significa dizer que, o menor de 12 anos, por 
ser considerado criança, ficará isento de responsabilidade 

 
46 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988, 
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quando da prática de um crime ou contravenção penal, devendo 
ser encaminhado ao Conselho Tutelar, onde lhe serão aplicadas 
medidas protetivas.47 

O artigo 105, do ECA, dispõe que: “Ao ato infracional 
praticado por criança corresponderão as medidas previstas no 
art. 101.”. Dessa forma, a criança que comete crime ou contra-
venção penal sofre medidas de proteção, isso porque o legislador 
entendeu que essa criança se encontra em situação de risco, caso 
contrário não infringiria a norma penal. 

Um lar desestruturado é compreendido pelo legislador 
como sendo uma contribuição para que a criança ingresse na 
senda criminosa, a sociedade criou preconceitos e paradigmas 
de que essas famílias são hipossuficientes, vivem em locais de 
alta criminalidade, etc, todavia, a situação em tela é o oposto, 
posto que a grande maioria dos agressores de cyberbullying não 
se encaixam nesse perfil, já que em sua grande maioria, são cri-
anças e adolescentes de classe média alta, que vivem em locais 
considerados privilegiados, estudam em colégios particulares, 
mas que de igual modo possuem uma família desestruturada, 
sendo que devem ser submetidos a medidas de segurança. 

Com relação a esse assunto o ordenamento jurídico pá-
trio segue as diretrizes estipuladas pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), as quais determinam que nos sistemas jurídicos 
que reconheçam o conceito de responsabilidade penal para me-
nores, seu começo não deverá fixar-se numa idade demasiado 
precoce, levando em conta as circunstâncias que acompanham a 
maturidade emocional, mental e intelectual.48 

As medidas sócio-educativas, pelas quais respondem os 
adolescentes infratores, consistem em: advertência; obrigação 
de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade 

 
47 DE FARIA, Raquel Aparecida. Responsabilidade penal do adolescente e ato infra-
cional. In Boletim Jurídico.  Maio 2009. Disponível em: <https://www.boletimjuri-
dico.com.br/doutrina/artigo/2013/responsabilidade-penal-adolescente-ato-infracio-
nal#_ftn10 > Acesso em: 10 de julho de 2019 
48 Regras de Beijing, Res. ONU-40/33, de 29.11.85 – regra 4 
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assistida; inserção em regime de semiliberdade; internação em 
estabelecimento educacional; além do conjunto de medidas pro-
tetivas constantes do art. 101, I a VI do Estatuto, isso segundo o 
que estipula o artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente. 

Inimputabilidade não é nem pode ser sinônimo de impu-
nidade para os adolescentes infratores como grande parte da po-
pulação pensa, apenas uma forma de responsabilização diversa 
do que se está acostumado pelo Código Penal. 

Embora inimputáveis frente ao Direito Penal comum, os ado-
lescentes são imputáveis diante das normas da Lei especial, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim respondem pe-
nalmente, face o nítido caráter retributivo e socioeducativo das 
respectivas medidas, o que se apresenta altamente pedagógico 
sob o ângulo dos direitos humanos de vítimas e vitimizadores. 
O que não se admite no Direito Penal Juvenil são respostas 
mais severas e duradouras do que as que, em idênticas situa-
ções, seriam impostas aos adultos. Os princípios da legalidade 
estrita, da retributividade (temperada pela possibilidade de re-
missão), do caráter predominantemente pedagógico e excepci-
onal das medidas socioeducativas constituem garantias de na-
tureza penal (...) que não podem ser negadas aos infratores (...) 
Como visto, os jovens em conflito com a lei (o Estatuto) – de-
corrência de condutas penalmente reprovadas – têm responsa-
bilidade que pode ser definida como penal especial” 49  

Essa distinção de responsabilização entre adultos e ado-
lescentes é necessária a condição de pessoa em desenvolvimento 
dos adolescentes e do reconhecimento de que adolescentes e 
adultos representam realidades sociais distintas, que exigem do 
sistema jurídico respostas e intervenções também distintas e sin-
gulares, de acordo com o status social e as particularidades dos 
menores de idade.50 

 
49 Amaral e Silva, Antônio Fernando. O Estatuto da Criança e do Adolescente e sis-
tema de responsabilidade penal juvenil ou o mito da inimputabilidade penal. In: Ila-
nud/ABMP/SEDH/UNFPA (Orgs.). Justiça, adolescente e ato infracional: socioedu-
cação e responsabilização. São Paulo: Ilanud, 2006. p. 57. 
50 SPOSATO, Karyna Batista. Duas questões fundamentais sobre a responsabilização 
penal dos adolescentes. Boletim -271- Junho de 2015. IBCCRIM. Disponível em: 
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CONCLUSÃO 

 
Como outrora apresentado, o  Bullying é um termo de 

origem inglesa que trata do conjunto de atitudes violentas de ca-
ráter intencional e repetitivo, realizado por um ou mais agresso-
res, contra suas vítimas, sendo uma prática encontrada em vários 
meios sociais, contudo, destacando-se no meio escolar e de 
forma virtual, através do que se chama de cyberbullying.  

Essa prática pode tanto ser realizada por garotos quanto 
por garotas, com o fim de agredir intencionalmente uma pessoa 
ou um grupo de pessoas, considerado pelos agressores, como 
pessoas fracas e que “destoam” do meio onde estão inseridas.  

A preocupação com o bullying e com o cyberbullying 
tem sido crescente na sociedade contemporânea, tendo em vista 
o número de casos crescentes e suas consequências nefastas, 
posto que, em boa parte deles, acabam em suicídio e/ou violên-
cia desmedida como os massacres citados. 

Ademais, as vítimas de bullying e do cyberbullying, em 
função de todos os aspectos da agressão sofrida, poderão vir a 
desenvolver diferentes doenças psíquicas e/ou físicas, as quais 
tendem a levar a depressão e ao suicídio, cada vez mais crescente 
entre os jovens. 

Diante do exposto, tem-se que a temática abordada no 
presente artigo é de suma importância para fomentar debates ju-
rídicos na área, tendo em vista que envolve o bem jurídico mais 
importante tutelado pelo ordenamento jurídico, a vida, a qual 
não pode ser ignorada.  

Ademais, o enfoque dado atrela avanços da tecnologia e 
sua utilização para práticas criminosas, evidenciando um pro-
blema enfrentado pela sociedade, o qual é frequentemente negli-
genciado, porém cujas consequências afetam diretamente a 

 
https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5439-Duas-questoes-fundamentais-so-
bre-a-responsabilizacao-penal-de-adolescentes. Acesso em: 22 de julho de 2019. 
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futura geração, uma vez que as principais vítimas e agressores 
são menores de idade. 

Cabe lembrar ainda o fato de que sua punição encontra 
obstáculos, seja pela dificuldade em se encontrar os responsá-
veis, como em muitos casos de cyberbullying, seja pela comple-
xidade em seu enquadramento penal que possa gerar uma sanção 
adequada ao crime cometido. Além disso, em muitos casos os 
bullys também são menores de idade, sendo responsabilizados 
de acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA) que, pela sua forma diferenciada de responsabiliza-
ção, pode gerar em muitos casos, a sensação de impunidade para 
a sociedade e para as vítimas, que não compreendem o conceito 
de inimputabilidade penal nesse caso. 

Isto posto, mesmo havendo tipos penais que possam vir 
a dar respaldo aos crimes cometidos nos casos de cyberbullying, 
os valores e situações aqui envolvidos e suas consequências, 
nunca poderão ser reparados efetivamente pelo fato de que en-
volvem a vida de uma pessoa, em todos os seus aspectos. Como 
se viu, o bullying e o cyberbullying deixam muitas consequên-
cias para a vítima que, muitas vezes, também passa a ser agres-
sor, como nos casos apresentados. Em sendo assim, neste tipo 
de situação o mais importante é a prevenção que pode ser feita 
pela família, escola e sociedade em geral, a fim de que crianças 
e adolescentes estejam melhores preparados para lidar com essa 
situação tão corriqueira na atualidade. 
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