
 
 

 

 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LTDA 
CESREI - FACULDADE 

CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO 
 

 

 

 

 

THIAGO NÓBREGA PACHÚ 
 
 
 

 
 

CULTURA DO CANCELAMENTO E RESPONSÁBILIDADE CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPINA GRANDE-PB 

2022 



 
 

 

THIAGO NÓBREGA PACHÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA DO CANCELAMENTO E RESPONSÁBILIDADE CIVIL 
 

Monografia apresentada como requisito 
obrigatório para aprovação na disciplina de 
Trabalho de Conclusão de Curso 1 e 
indispensável para apresentação  à 
Coordenação do curso de Bacharelado em 
Direito, do Centro de Ensino Superior Ltda, 
CESREI - Faculdade.  
 
Orientadora: Prof. Me.Rodrigo Araújo Reul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Campina Grande – PB 

2022 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P116c 

 
Pachú, Thiago Nóbrega. 

 Cultura do cancelamento e responsabilidade civil / Thiago Nóbrega 
Pachú. – Campina Grande, 2022. 

45 f. : il. color. 

 
Monografia (Bacharelado em Direito) – Faculdade Reinaldo Ramos- 

FAAR, Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos-CESREI, 2022. 
 "Orientação: Prof. Me. Rodrigo Araújo Reül”. 

  

1. Liberdade de Expressão – Direitos. 2. Cultura do Cancelamento – 
Responsabilização. 3. Responsabilidade Civil. I. Reül, Rodrigo Araújo. 
II. Título. 

  

CDU 342.732(043) 
FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECÁRIA SEVERINA SUELI DA SILVA OLIVEIRA CRB-15/225 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

THIAGO NÓBREGA PACHÚ 
 
 
 
 

CULTURA DO CANCELAMENTO E RESPONSÁBILIDADE CIVIL 

 
 
 
 

Aprovado em: _ junho de 2022 

 
 

 
BANCA EXAMINADORA 

 
 

 

Prof. Me. Rodrigo Araújo Reul Carvalho                           

CESREI - Faculdade 

 (Orientador) 

 
 
 

Prof. Andrea Silvana Fernandes 

de Oliveira  

 CESREI - Faculdade 

 (1° examinador) 

 
 
 

Prof. Glaydston James Goiz Mateus 

 CESREI - Faculdade 

 (2° examinador) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para 
Celeide Maria (mãe) 

Heitor (filho) 
 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Em primeiro lugar quero agradecer, а Deus, qυе fez com que meus 
objetivos fossem alcançados, durante todos os meus anos de estudos me 
proporcionando força para continuar, mesmo diante de todas as 
dificuldades que foram surgindo ao decorrer de toda minha trajetória 
acadêmica.  

A minha mãe que dentro de sua realidade conseguiu me auxiliar de forma 
financeira e psicológica nos momentos que mais precisei, durante os cinco 
anos de estudo em que muitas vezes me faltou paciência e com bastante 
compreensão conseguiu me tranquilizar por várias vezes. 

A meu orientador Rodrigo Reul, que sempre que solicitado realizou o 
devido auxilio com prontidão e desprendimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Quando se percebe a vida 
como um processo 

as velhas distinções 
entre vitória e derrota 

sucesso e fracasso 
desaparecem.” 

 
(Eduardo Marinho) 

 
 

https://www.pensador.com/autor/eduardo_marinho/


 
 

 

RESUMO 

 

 

O cancelamento não pode ser abordado de uma forma simplória e casual, mas sim, 
de maneira pontual, analisando caso á caso. Não seria de todo mal nem de todo 
bem, pois há casos que passam despercebidos a sociedade, mas para alguns não, 
a exemplo do americano George Floyd, onde houve uma repercussão geral nas 
redes sociais  que meio obrigando um julgamento justo dos policiais que agiram com 
excesso de força, causando a morte de George fato esse ocorrido em 25 de maio de 
2020, nos EUA, mais precisamente em Minneapolis.É interessante abordar que a 
liberdade tem seus limites, não podendo invadir a liberdade do outro como uma 
forma de boicote, causando inúmeros transtornos pessoais e econômicos para 
pessoas físicas, e para pessoas com personalidade jurídica, transtornos econômicos 
e boicotes comerciais.Seguindo nesta direção, muito se questiona da integridade 
dessa cultura. Partindo de uma análise dialética, há quem diga que é uma prática 
bem-vinda, mas, também, é dito exatamente o contrário. Os praticantes de atos que 
causam cancelamento sentem-se protegidos por estar distante fisicamente, porém 
essa falsa impressão não os anula de serem responsabilizados perante o código 
civil brasileiro, pelo contrário, caracterizam com provas bem mais fortes e firmes da 
prática do ato, haja visto que uma publicação ou comentário, tem uma fonte 
qualificada e distinta dos demais usuários, sendo facilmente encontrada e 
caracterizada, tanto a conduta e sua tipificação criminal quanto o praticante do 
delito. A supervalorização da liberdade de expressão norteou e foi em choque com a 
liberdade de expressão do próximo, gerando a ‘cultura do cancelamento’, fortalecido 
em meados do ano 2000 com a globalização e democratização de forma mais 
maciça da internet. Trouxe consigo uma sensação de liberdade e impunidade para o 
usuário, que poderia expressar suas vontades e pensamentos de forma bem mais, 
direta e impune. 

 

Palavras-chave: Cultura do cancelamento. Responsabilização. Liberdade de 
expressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Cancellation cannot be approached in a simple and casual way, but in a punctual 
way, analyzing case by case. It wouldn't be all bad or all good, as there are cases 
that go unnoticed by society, but for some not, like the american George Floyd, 
where there was a general repercussion on social media that kind of forcing a fair 
trial of the police officers who acted with excess force, causing George's death, a fact 
that occurred on may 25, 2020, in the USA, more precisely in Minneapolis. It is 
interesting to address that freedom has its limits, not being able to invade the 
freedom of the other as a form of boycott, causing innumerable personal and 
economic inconveniences for individuals, and for people with legal personality, 
economic disturbances and commercial boycotts. Following this direction, much is 
questioned about the integrity of this culture. Starting from a dialectical analysis, 
there are those who say that it is a welcome practice, but also the exact opposite is 
said. Practitioners of acts that cause cancellation feel protected by being physically 
distant, but this false impression does not cancel them from being held accountable 
under the brazilian civil code, on the contrary, they characterize with much stronger 
and firmer evidence of the practice of the act, as seen that a publication or comment 
has a qualified and distinct source from other users, being easily found and 
characterized, both the conduct and its criminal classification and the perpetrator of 
the crime. The overvaluation of freedom of expression guided and clashed with the 
freedom of expression of others, generating the 'cancel culture', strengthened in the 
mid-2000s with globalization and a more massive democratization of the internet. It 
brought with it a sense of freedom and impunity for the user, who could express their 
desires and thoughts in a much more direct and impunity way. 

 

Keywords: Cancel culture. Accountability. Freedom of expression. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A cultura do cancelamento e a responsabilização civil, é um tema bastante 

atual, tendo em vista os inúmeros casos que acometem tanto celebridades quanto 

pessoas comuns do nosso cotidiano, os inúmeros casos trazem uma indagação, 

será possível a responsabilização civil de quem pratica o cancelamento? 

A resposta é sim, tendo em vista o código civil brasileiro, já existe previsão 

legal para abordar as situações de constrangimento que são causadas. 

De primeiro momento, os ataques foram utilizando a hashtag #MeToo com 

o intuito de denunciar abusos e violências sexuais, que teriam sido praticados por 

figuras públicas. O movimento de primeira foi um sucesso, levando muitas pessoas 

que pela posição social, jamais iríamos desconfiar de tais crimes, levando muitos até 

a prisão. O problema é o que com a cultura que se tornou hoje em dia, grandes 

artistas e pessoas comuns são expostas, acusadas sem terem direito de se 

defender ou serem amparadas pela justiça, uma vez que essa já tem suas 

atividades prejudicadas por meio de boicotes, cortes de público que o seguem, 

ofensas muitas das vezes mediante a ameaças e insultos. 

A finalidade deste artigo é justamente buscar o ponto em que uma prática 

aceita na sociedade se torna passível de gerar responsabilidade civil por infringir 

certos direitos, principalmente o direito à honra e à imagem, previstos na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) e no Código Civil 

de 2002 (CC/2002), além do fundamento constitucional da dignidade da pessoa 

humana. 

Almeja-se desenvolver uma pesquisa na área de Direito civil, abordando 

aspectos da Cultura do cancelamento e suas consequências Jurídicas no âmbito do 

Direito Civil.  

Com o avanço tecnológico e as formas de relações humanas cada vez 

mais eletrônicas e virtuais, as agressões às ‘pessoas’ acompanharam estas 

relações, onde o direito tenta abarcar e acompanhar este tipo de evolução, 

reduzindo o distanciamento entre os internautas e suas responsabilidades quanto 

pessoas nas novas relações sociais. 
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Podemos citar várias problemáticas que permeiam esse tema, contudo, 

ressaltam-se algumas:  

Quando uma determinada pessoa, seja ela física ou jurídica, comete algum 

ato ou posicionamento contrario ao desejo de um determinado nicho de ‘consumo’, 

alguns consumidores tem tendência a pressionar, de forma que seja retirado o 

conteúdo da internet, ou perca seu espaço de fala, ou perca lucratividade com sua 

atividade. 

A prática destas ações por si só já poderiam ser classificadas como crimes 

de ódio, por se tratar de uma determinada quantidade de pessoas contra a figura de 

uma, que possui pensamento ou atitudes contrárias a sua. 

Pessoas e contas, são ‘canceladas’ a todo momento, conforme 

desaprovação de uma parte da sociedade, sem mesmo que haja uma análise 

profunda dos fatos. 

Os crimes de calúnia e difamação, já existentes, podem ser classificados 

quando pensamos nesta perspectiva de responsabilização, até mesmo para 

pessoas de personalidade jurídica. 

Quando estudamos essa cultura do cancelamento, não queremos retirar a 

responsabilidade de qualquer tipo de fala ou ação cometida por quaisquer pessoa, 

seja ela física ou jurídica, mas sim queremos evitar injustiças ou até mesmo que 

aconteçam verdadeiros tribunais ao ar livre, onde condenados sociais sejam 

'crucificados’ por populares e deixássemos de tratar de direito civil, e começamos a 

tratar de direito penal.   

Diante de tais problemáticas questiona-se, se será que realmente seria 

necessária uma punição específica? E em caso de ser efetivamente necessária, 

deveria ser imposta com regras brandas ou mais rigorosas e exemplares aos 

‘canceladores’? Estas leis devem retroagir e atingir pessoas que cometeram ações 

consideradas ilegais pela lei que reprime o ‘cancelamento’? A responsabilização civil 

realmente resolve o problema, ou seria apenas um placebo social? Há um real 

ressarcimento da dignidade de quem foi cancelado ? 

 Tendo estas indagações como pautas, há uma inquietação em discutir 

esse tema, uma vez sendo corriqueiramente visto e muitas vezes praticado ou se é 

vitima, com grande relevância social,onde, os impactos são visíveis de acordo com 
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as novas tecnologias e a sensação de impunidade, liberdade e o não 

reconhecimento de quem pratica o cancelamento. 

Por tal escopo, a pesquisa em tela tem por objetivo geral analisar os 

impactos sociais e como coibir a cultura do cancelamento nos dias atuais com o 

auxílio do código civil. Como objetivos específicos podemos elencar a abordagem a 

visão geral e histórica de como iniciou essa cultura do cancelamento, classificando  

atitudes que podem ser incluídas como ‘cancelamento’,tendo a lei tem força 

educadora, punitiva e atuante como forma de controle social, dentro dos limites da 

Lei.  

Este trabalho está sendo realizado com o intuito de esclarecer, informar e 

pautar, a atual situação da pessoa que sofre “cancelamento” nas redes sociais, 

demonstrando a responsabilização que pode ser imposta pela lei civil no caso 

abordado. 

O interesse pelo tema surgiu com a intensa quantidade de casos que 

surgem diariamente, que de forma constante não há uma responsabilização dos 

causadores do cancelamento perante os cancelados. O tema abordado surgiu em 

um debate acadêmico nas próprias redes sociais com o orientador. 

Os meios que se destinam para chegar aos fins, são artigos científicos, 

reportagens e pesquisas em redes sociais como meios de pesquisa.  

É comum verificar discurso de ódio disfarçado como liberdade de 

expressão. A responsabilidade do agente causador do dano pelo exercício da 

liberdade de expressão no âmbito da liberdade de comunicação há de ser uma 

responsabilidade subjetiva, focada na análise sobre a existência de dolo ou culpa na 

ação (SARLET, 2012, p. 452) 

No âmbito acadêmico, busca-se um maior esclarecimento e relevante 

demonstração de como devemos abordar essa situação, aplicando casos práticos 

como ponto de partida para uma responsabilização civil. 

Trata-se de uma pesquisa que irá descrever um fato/fenômeno da 

sociedade, de forma bibliográfica, de caráter descritivo e exploratório, que será 

desenvolvida através de um enfoque qualitativo. 

 Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se 

dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou 
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a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo 

que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 

estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento 

bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que "estimulem a 

compreensão"(Selltiz et ai., 1967, p. 63). 

Uma pesquisa bibliográfica tem por base o passo inicial na construção 

efetiva do processo de investigação, onde após a escolha de um assunto é 

necessário realizar uma revisão bibliográfica do tema. 

Desta forma o trabalho possui caráter descritivo, pois, como expõe Gil 

(2002, p.42), ‘é aquela pesquisa que se preocupa em apresentar características, 

conceitos, descrever o máximo possível do assunto estudado, e analisar as variáveis 

definidas no tema. Notando que cada vez mais está ocorrendo em nossa sociedade, 

em especial que ocorre em redes sociais e atinge internautas causando-lhes 

inúmeros transtornos.’ 

Logo, esta será uma pesquisa que terá objetivo observar e analisar casos 

trazidos por pesquisas em revistas e meios de comunicação, e os transtornos 

causados às pessoas que são ‘canceladas’ nas redes sociais, e quais 

consequências sofrem, com o ‘tribunal da internet’, e posteriormente apontar e 

qualificar civilmente de forma aprofundada, como pode-se responsabilizar os 

praticantes do cancelamento. 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Gil (2002, p.42) 

A cultura do cancelamento tida como uma prática recorrente manifesta-se 

de diversas formas, seja para buscar justiça contra um assassino de um inocente, 

denúncias de abusos e fraudes, bem como a partir de uma discussão política, uma 

briga entre famosos ou até mesmo uma simples postagem expondo opiniões sobre 

algum assunto.  

Cancelar principalmente famosos é uma forma de boicotar, os praticantes 

tem a ideia que irão sair impunes esta equivocada, deixando, de alguma forma, 

algum comentário negativo contra a pessoa em questão atuam de forma negativa na 

vida social das pessoas canceladas. 
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Pessoas comuns podem ser vítimas do cancelamento, um exemplo disto 

seria uma professora de Nova York que havia dormido em uma reunião escolar a 

qual tratava de ações por justiça racial no curso. Diante disso, acusaram-na de 

racista e entraram com uma petição com duas mil assinaturas pedindo sua 

demissão. 

 Raul Seixas, é uma prova de que não é preciso estar vivo para ser 

cancelado, músico considerado um dos pioneiros do rock brasileiro, não escapou do 

tribunal da internet, mesmo já estando falecido desde 1989, na biografia escrita por 

Jotabê Medeiros sobre o cantor alegava que Raul entregou seu amigo Paulo Coelho 

aos agentes da Ditadura Militar. Com o conhecimento público, Seixas foi alvo de 

várias acusações e, sendo assim, cancelado. Não obstante, com a aparição de 

novas documentações sobre o caso, ficou demonstrado que o cantor fora acusado 

injustamente. 

Trazendo para o âmbito social de personalidades conhecidas no meio da 

internet, temos o caso da youtuber Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, 

que recebeu ataques e foi cancelada não só uma vez, mas sim, no mínimo duas, 

nos casos em questões a atitude de Bianca foi abandonar as redes sociais, 

causando transtornos tanto no âmbito profissional quanto pessoal da youtuber. 

É notório que a cultura de cancelamento, embora possua causas 

importantes como a mobilização a favor de algumas causas sociais, vem atingindo 

muitas pessoas com acusações falsas. Portanto, as alegações feitas possuem, em 

sua grande maioria, um alto grau de desconhecimento sobre o assunto, gerando 

repercussão na saúde mental do acusado, gerando sentimentos como abandono, 

desprezo, esquecimento, depressão e até mesmo o suicídio. 

No caso do gamer Byron Bernstein, o influenciador havia pedido sua 

namorada em casamento pela internet, devido a pandemia, e os internautas o 

debateram fortemente dizendo que Byron não devia ter feito o pedido, 

constrangendo-a em rede e forçando-a a aceitar o pedido. 

Na luz do direito brasileiro, cabe à esfera do poder Judiciário a resolução 

destes inúmeros conflitos, as decisões serão baseadas em artefatos legais 

previamente estabelecidos pela legislação brasileira, sendo estes, principalmente, a 

Constituição Federal de 1988, o Código Civil de 2002, a Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais e o Código Penal de 1940, onde o acusado perante a sociedade 
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terá como princípios a presunção de inocência e o do contraditório e da ampla 

defesa como garantias asseguradas, indiciando aqueles que contribuíram para a 

ofensa da honra e da imagem. 

Desse modo o direito fundamental de proteção da honra e da imagem, 

expressamente previsto no artigo 5º, inciso X da Carta Marga, bem como o Código 

Civil, especificamente os artigos 20 e 944, os quais versam sobre a proibição da 

exposição da imagem, e o cálculo do indenizatório caso haja a quebra desse direito, 

no tocante a proteção do falecido, com direito violado, onde os legítimos para 

requerer são o cônjuge, ascendentes ou descendentes. No Código Penal, em seus 

artigos 137 a 140 tratam dos crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria. 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em seu artigo 1º, elucida 

sobre o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, 

bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

Temos como exemplo a decisão do processo nº 1.0470.14.003806-3/001 

do TJMG, que teve como base a concretização de um ato ilícito ao afirmar que 

houve a difamação, injúria e calúnia ao autor do processo, causando-lhe uma lesão 

em sua personalidade, atingindo-o a honra e a imagem, onde a parte que se sentiu 

lesada, devido aos diversos comentários proferidos, entrou com uma ação contra os 

diversos autores das postagens na rede social. Sendo assim, a decisão proferida 

condenou os réus a pagarem uma indenização correspondente a um valor entre 

R$4.000,00 a R$10.000,00, dependendo do réu, além de arcar com uma 

porcentagem do custo jurídico empregado pela outra parte.  

No tocante ao ordenamento cível brasileiro, temos no disposto sobre 

responsabilidade civil, previsto no art. 186 do Código Civil que prevê: Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” 

(BRASIL, 2002). A proteção da imagem e honra de pessoas que sofrem efeitos 

negativos consequentes da cultura do cancelamento, já é prevista no código 

brasileiro, sendo este aplicável quando houver dano, e que dispositivos legais como 

o artigo 20 do Código Civil, se faça valer quanto a proteção da imagem, da honra e 

da dignidade e da pessoa humana. 
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1 CULTURA DO CANCELAMENTO: ORIGEM 

 

 

O cancelamento como forma de relação social é anterior à internet e 

porque não dizer, anterior a escrita, pois cancelar alguém quer dizer que alguém 

ou algum grupo está sendo excluído por alguma atitude ou posicionamento 

“reprovável” à época do fato.  

Sempre existiram formas de se cancelar socialmente, praticantes de atos 

diferentes ou que se posicionaram de forma diferente na sociedade, podemos 

afirmar que com certeza que o cancelamento é algo adotado para se excluir e 

repudiar alguém, tal ato é inerente e inato ao homem, não só como uma forma de 

afirmação social, mas também um meio de se destacar, mesmo que para isso seja 

utilizado a força para com o outro e a humilhação, que em alguns casos extremos 

podem chegar as vias de fato e a morte. 

 

1.1 ORIGEM DA CULTURA DO CANCELAMENTO 

 

Podemos dizer que a cultura do cancelamento é anterior a Cristo, pois a 

prática era bastante aceita, haja vista que até o próprio foi de certa forma 

“cancelado”, porém conforme os meios e métodos possíveis a sua época, na 

medida em que suas ações chamaram a atenção e iam de encontro com os 

interesses de pessoas com maior influencia e poder, Cristo atraiu para si inveja e 

ganância. O exemplo de Cristo é apenas um dentre vários que a história nos 

mostra, não é algo irrelevante nem tão pouco de menor valia, mas sim um 

excelente exemplo de alguém que tinha suas ideias que por muitas vezes divergia 

com o senso comum e com o interesse dos poderosos da época. 

Em Atenas em meados do século V a.C., já se praticava o cancelamento 

onde indivíduos que não se enquadravam as atitudes sociais da época, eram 

exilados sem que pudessem retornar a capital da Grécia, por um período de dez 

anos. A insatisfação era confirmada por meio de votações em plenários que 

decidiam o futuro do cancelado da época, conhecido como ostracismo, que 

indicavam o risco a comunidade, a ordem pública e se ocorreria o exílio do(s) 

praticante(s) de tal ato, os cancelados da época eram denominados de várias 

formas humilhantes, tais como: “incestuoso”, “mentiroso”, “adultero”, entre outros.   
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A imagem abaixo retrata a realidade na Grécia, onde aconteciam as 

votações, não existia o mínimo respeito a individualidade, nem se quer uma 

cautela em se proteger a imagem de alguém, o importante era condenar e 

humilhar. 

Figura 1- (Uma pintura de Philipp Foltz representando um 

discurso do estadista grego Péricles - Domínio 

Público).

 
Fonte:http://filosofiapoliticanoensino.blogspot.com/p/filosofia-politica-

introducao.html, acesso em 16 de janeiro de 2022. 

 

Apesar de ser um procedimento bastante humilhante e degradante, não 

existiam castigos físicos nem tomada de bens, pois o cancelado não deixava de 

ser cidadão, quando o exílio passava o cidadão poderia voltar a cidade e continuar 

a atuar e existir como  cidadão, sendo a punição aplicada uma primeira vez o 

cancelado poderia ser exilado outra vez, caso cometesse algum deslize. 

Meados do ano 18 a.C., o imperador Augusto promulgou a lex Iulia, que 

era um ordenamento de normas com o objetivo de moralizar a alta classe, 

fortalecendo instituições como o casamento e estimulando a procriação. 

Declarando o adultério como delito privado e público, que sua pena era o exílio em 

um lugar distante de Roma, ou que seu pai ou esposo traído, punisse-a com a 

morte, onde decaia também a pena de morte sobre os amantes, os esposos eram 

muitas vezes obrigados a se divorciar e praticar tais ações, vale salientar que as 

leis da lex lulia não eram aplicadas aos esposos. 

Não muito obstante do período grego temos um bom exemplo de 

cancelamento por força cultural que ocorria em um festival ao deus Apolo, neste 
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ritual um casal era escolhido como “bode expiatório” para ser expulso da cidade, 

entendia-se que tal ritual limparia as impurezas da cidade e de seus moradores. 

A cultura de manter alguém ao vexatório é universal, os puritanos 

americanos no século 17, eram praticantes de caça as bruxas e também 

mantinham o habito social de chicotear mulheres adulteras e que andassem com 

as letras iniciais da palavra “adultera”(AD), bordadas nas roupas, não sendo uma 

exceção destes povos, mas existindo mais registros de tais atos como esses ao 

redor de todo o mundo. 

Apenas no século 18, as humilhações em praça pública, o exílio e outras 

situações degradantes ao ser humano passaram a ser abolidas, pois os iluministas 

passaram a associar as sentenças mais desumanas com os regimentos mais 

tiranos, desde então surgiu a maneira de pensar em prisão, como temos até os 

dias atuais, onde o estado se encarrega de punir e reeducar os praticantes de atos 

antissociais. 

 

1.2 A CULTURA DO CANCELAMENTO NO BRASIL 

 

 

Os portugueses no período das Grandes Navegações tinham sua própria 

maneira de realizar o cancelamento, os exilados “degredados”, eram 

desembarcados nas colônias para que houvesse o povoamento, servindo como 

comerciantes ou estudiosos culturais dos povos colonizados, caso realizassem um 

bom serviço, poderiam ter o direito a retornar a Portugal e quem sabe até ser 

gratificado. 

 Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral desembarcava no Brasil, 

desde o momento do desembarque a cultura do exílio foi aplicada aos 

portugueses que vieram morar no país, com mais detalhes, ficaram no Brasil dois 

marinheiros que decidiram por vontade própria ficar e Afonso Ribeiro e João de 

Thomar, que eram degredados. Grande maioria dos livros de historia e literatura 

que versam sobre o Brasil com um olhar mais lusitano, baseiam-se nas 

experiências vividas por Afonso e João, durante sua estadia no Brasil durante os 

vinte meses em que moraram no país, na embarcação em que retornaram para 

Portugal estava o italiano Américo Vespúcio, que escreveu sobre o Brasil e as 
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experiências vividas pelos degredados da coroa, os relatos de Vespúcio tornaram-

se populares a ponto de influenciar no nome dado ao novo continente. 

A ilustração a seguir demonstra e relata a chegada dos portugueses no 

Brasil de forma bastante romantizada, pois a caracterização das pessoas é 

bastante civilizada e que conviviam de forma harmoniosa, porém sabemos que a 

afirmativa anterior é bastante equivocada, haja vista que o tratamento dependeria 

das suas posses e a qual classe social a qual a pessoa pertencia, sendo uma 

forma segregacional e afirmatória de poder, vale a pena salientar que a chegada 

ao Brasil, e seu descobrimento foi algo que não foi planejado, e que por muitos e 

muitos anos o Brasil foi colônia de Portugal, fornecendo matéria prima, riquezas e 

minérios, enquanto a colônia recebia em troca, presos, pessoas que eram 

repudiadas pela sociedade e todo o resto que sobrava de Portugal. 

O cancelamento praticado continuou durante todo o período colonial, onde 

golpistas, arruaceiros, ladrões, judeus e nobres, eram trazidos para o Brasil como 

uma forma de castigo, a inquisição era bastante atuante na época e caçava com 

voracidade os ibéricos que eram antissemitas. Com a ocupação de Pernambuco 

pela Holanda, alguns judeus portugueses vieram para a ocupação como uma 

forma de escapar da Inquisição, porém logo quando houve a retomada pela coroa 

do território pernambucano, tiveram que fugir temendo a morte. 
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Figura 2 - Pedro Álvares Cabral avista as terras do Brasil em 22 de abril de 1500 

(Reprodução/Centro Cultural Português em Santos). 

 

 Fonte: https://br.blastingnews.com/curiosidades/2021/03/pedro-alvares-cabral-inicia-

a-viagem-que-o-traria-ao-brasil-em-9-de-marco-de-1500-003290574.html em 10 de 

março de 2022. 

 

Alguns resquícios das humilhações públicas resistem ao tempo e a cultura, 

um elemento que nomeia ruas na Bahia, foi objeto de muito constrangimento para 

com aqueles que não respeitavam as normas sociais da época e os costumes, 

esse instrumento é conhecido como “berlinda” e é conhecido no Brasil como 

“pelourinho”, que eram nada mais nada menos que troncos de madeira. A 

utilização da “berlinda” não é mais aceita, porém a utilização deste vocabulário, 

esta tão difundida na população, que é utilizada corriqueiramente em situações de 

perigo ou risco eminente. 

A imagem abaixo ilustra muito bem como era realizado o cancelamento na 

época da colônia, sendo notório o quão corriqueiro era essa humilhação, pois 

vemos a quantidade de pessoas de classes e idades diversas, presenciando o ato, 

onde muitos vibram como se estivessem bastante satisfeitos com o “espetáculo” 

sendo por muitas vezes realizados por seus semelhantes que aplicavam penas 

que ultrapassavam o castigo físico pois atingia a moral de quem estava sendo 

“torturado”. 

 

https://br.blastingnews.com/curiosidades/2021/03/pedro-alvares-cabral-inicia-a-viagem-que-o-traria-ao-brasil-em-9-de-marco-de-1500-003290574.html
https://br.blastingnews.com/curiosidades/2021/03/pedro-alvares-cabral-inicia-a-viagem-que-o-traria-ao-brasil-em-9-de-marco-de-1500-003290574.html
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Figura 3 - O Pelourinho, de The Costume of Great Britain (1805). 

 

Fonte://stringfixer.com/pt/Humiliate em 24 de março de 2022. 

 

Na imagem acima, é notório o quão corriqueiro era essa humilhação, pois 

vemos a quantidade de pessoas de classes e idades diversas, presenciando o ato, 

onde muitos vibram como se estivessem bastante satisfeitos com o “espetáculo” 

muitas vezes por eles mesmos proporcionados. 

Vivemos em pleno século XXI, a cultura do cancelamento se perpetua ao 

longo dos séculos, casos envolvendo pessoas de grande influência, fama e 

pessoas reconhecidas por nacional/internacionalmente sofrem com este mal. A 

necessidade de expressão de forma opressiva, funciona como uma resposta para 

alguma ação ou opinião que alguma pessoa ou grupo, mantendo um caráter 

antissocial para com o oprimido, entendendo como uma certa “justiça social”. 

A cultura do cancelamento tornou-se mais evidente com a popularização 

da internet, com o vasto acesso a informações, tendo a possibilidade de acesso 

rápido e fácil, a qualquer momento e em qualquer lugar, onde a veracidade das 

informações é algo analisado de forma “rasa”, baseando-se apenas em apelos 

emocionais e não por dados científicos ou verdades. 

Neste cenário o Brasil apresenta-se como o segundo colocado á nível 

mundial como o país a nível mundial, que passa mais tempo nas redes sociais, 
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onde os usuários passam cerca de três horas e quarenta e cinco minutos 

conectados, como indicado na pesquisa realizada em 2019 pela empresa 

GlobalWebIndex. 

Tendo em vista estes dados acima citados, a internet tornou-se algo 

presente na vida cotidiana dos brasileiros, a presença desta ferramenta 

sociocultural e porque não dizer econômica, funciona como uma moeda de troca, 

onde se faz necessário um posicionamento crítico formado, para que meras 

informações não sejam tomadas como fatos verdadeiros. Há uma necessidade 

que tenhamos um posicionamento comum bem formado, para que não entremos 

em conflitos sociais errados. 

Os popularmente “cancelados” no Brasil são pessoas públicas, empresas 

e marcas, que muitas vezes tem um renome e tradição, bem consolidado nas 

mídias, sendo por muitas vezes tratados como perfeitos. Alguns cancelados 

também se caracterizam por serem pessoas comuns, que praticaram algum ato de 

grande notoriedade, que geraram uma polêmica e reprovação social. 

 

1.3  ORIGEM DO TERMO “CANCELAMENTO” 

 

A origem do termo cancelamento, teve como base uma função social 

positiva, que era coibir o abuso sofrido pela  atriz Alyssa Milano, que havia sofrido 

abuso sexual e iniciou uma campanha em uma de suas redes sociais, com a 

intenção de promover um alcance frente as pessoas que sofreram do mesmo tipo 

de abuso, utilizando-se da hashtag #MeToo, inicialmente a campanha teria como 

alvo pessoas que sofreram alguma forma de abuso sexual em Hollywood, 

especificamente na indústria audiovisual, porém a campanha tomou uma 

proporção mundial. 

A cultura do cancelamento tinha forte ligação com pautas sociais, no 

sentido de combater estruturas opressoras do poder, os alvos costumam ser 

pessoas públicas, já que a repercussão de suas falas é bem maior, as atividades e 

produtos vinculados a essas pessoas, podem ser afetados de forma negativa, 

parando de ser consumidos. Esse tipo de boicote existe desde que o mundo é 

mundo, porém o cancelamento como é praticado hoje começou com o movimento 

feminista #METOO, que popularizou as formas de denúncias  de assédio sexual 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-44164417
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nas redes sociais na forma de hashtag, logo se tornando um meio viável para 

denuncias não só local, mas em uma proporção mundial. 

Um dos casos mais emblemáticos do movimento é o caso do ex-produtor 

de cinema Harvey Weinstein, que foi condenado a 23(vinte e três) anos de prisão 

por abuso sexual e estupro, seguidos de cinco anos de supervisão fora da prisão. 

Com o passar do tempo cada homem público relacionado nos casos, era alvo de 

um boicote a cerca de seu trabalho, passando a ser cancelado, a ideologia 

principal das pessoas que faziam uso deste tipo de movimento eram levantes 

contra homofobia, racismo e machismo. 

Porém com o passar do tempo a utilização do cancelamento deixou de ser 

uma forma de lutar por minorias e igualdade, passando a ser uma forma de 

autoafirmação de opiniões e preferências, tornando o cancelamento uma cultura 

não só de equiparidade, mas sim de opressão a pensamentos e atitudes 

diferentes. 

Casos concretos em que o cancelamento gera uma responsabilização 

jurídica é bem mais incomum, perpetuando-se apenas no meio da internet, onde 

as percas materiais e porque não dizer mentais, ficam apenas com a pessoa que 

foi cancelada. Na maioria dos casos o “murmurim online”, não se restringindo ao 

meio da internet evoluindo para perseguições, ameaças bem orquestradas e 

palavras de baixo calão. 

Torna-se bem mais evidente os casos que afetam pessoas famosas, 

porém os menos famosos são atingidos por esse cancelamento, pessoas com 

menos fãs e consequentemente menos poderio para combater o cancelamento, 

fica bem mais difícil o enfrentamento e combate perante as perseguições.  

Vale a pena salientar que, a cultura do ridicularizar, expor e condenar 

alguém, não é algo novo em nossa sociedade, muito pelo contrário, os 

linchamentos, fogueiras da inquisição, fuzilamentos, campos de concentração, 

guilhotinas em praça pública, entre outros, estão presentes na sociedade a 

séculos. Ou seja, apenas os meios de tortura e porque não dizer “crucificação”, 

estão sendo atualizados conforme a evolução tecnológica e o acesso as 

informações e liberdade de expressão presentes em uma sociedade cada vez 

mais tecnológica. 
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1.4 O BOICOTE NAS REDES SOCIAIS 

 

O boicote nas redes sociais praticado com as pessoas que estão sofrendo 

cancelamento ocorre em uma velocidade muito rápida, tendo como base a 

mobilização e o afinco empenhado pelos internautas insatisfeitos com as atitudes 

ou posicionamentos em desacordo com os padrões morais dos internautas. As 

consequências do boicote praticado pelos internautas, comumente são calúnias, 

difamações, injúrias, perca de seguidores, contratos, parcerias, clientes, ameaças, 

agressões e os transtornos causados aos cancelados no que se diz respeito a 

saúde psicomental é algo incalculável. 

A indagação que fica é se a cultura do cancelamento pode ser aceita 

como liberdade de expressão ou seria apenas um modo de se vingar de algo ou 

alguém, baseando-se meramente em um moralismo ideológico e social, movido 

pela vontade de vingança das pessoas, atuando como juízes da internet. 

 

O cancelamento ocorre como uma via alternativa, pois as vias 

formais para a obtenção da justiça muitas vezes são insuficientes 

ao padrão de punição que os usuários das redes sociais online 

esperam.  (HONDA; SILVA, 2020) 

 

O aparente sentimento de impunidade que os usuários das redes sociais 

sentem com relação ao estado punir os “cancelados”, os dá uma certa sensação 

de que podem agir como magistrados, atuando como um Tribunal virtual, no 

ambiente muitas vezes da tela dos seus celulares ao bel prazer. Os 

“canceladores” não atuam tão somente em casos com alguma relevância jurídica, 

atuam também na vida privada das pessoas, como relacionamentos, hábitos 

culturais, entre outros. 

Parte da população que é usuária da internet e de suas redes sociais, não 

contentam-se em apenas observar e ler as noticias, fatos do cotidiano, postagens 

e storys, mas querem sim, dar suas opiniões e participar de forma ativa nas mídias 

sociais da internet, consumindo e repassando conteúdos de vários tipos, Byung-

Chul Han, também comenta acerca disso, para ele:  

 

 oje não somos mais destinatários e consumidores passivos de 

informação, mas sim remetentes e produtores ativos. Não nos 

contentamos mais em consumir informações passivamente, mas 

sim queremos produzi-las e comunicá-las ativamente nós mesmos. 

 omos simultaneamente consumidores e produtores. Esse duplo 

papel aumenta enormemente a quantidade de informação. A mídia 

digital não oferece apenas uma janela para o assistir passivo, mas 
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sim também portas através das quais passamos informações 

produzidas por nós mesmos (HAN, 2018, p. 21)  

. 

Ainda que o direito à liberdade de expressão apresente-se como uma 

garantia fundamental e individual, cometem engano aqueles que usam dela sem a 

responsabilidade, pois uma vez que algum discurso afetar direitos 

personalíssimos, ferindo a de honra de outrem, estes podem ser reparados 

juridicamente, uma vez que a base do ordenamento brasileiro é a dignidade da 

pessoa humana. 

A sociedade brasileira é regida por um pacto social que indica quem pode 

julgar, tal pacto social é a pura definição de Estado de Direito, onde pessoas para 

serem condenadas por algum crime ou delito devem obedecer ao devido processo 

legal, ao contrario disso os internautas canceladores agem como se estivessem 

em um estado radical, onde ainda se é praticada a lei de Talião “olho por olho, 

dente por dente”. 

Segundo Raquel Recuero (2006), as relações estabelecidas dentro das 

redes sociais são determinadas a partir da força que ela possui. Portanto, para 

conseguirmos identificar se uma interação é considerada forte, próxima e 

relevante dentro daquele cluster, é importante nos atentarmos ao capital social por 

trás dessa construção da interação, segundo a autora: 

 

Consideraremos o capital social como um conjunto de recursos de 

um determinado grupo (recursos variados e dependentes de sua 

função, como afirma Coleman) que pode ser usufruído por todos os 

membros do grupo, ainda que individualmente, e que está 

baseados na reciprocidade (de acordo com Putnam) (RECUERO, 

2006, p. 88). 

 

Quando a pessoa ou o grupo de internautas, se posicionam de forma 

autoritária e em um certo patamar de superioridade, pode-se sim ser considerado 

um ato ilícito, pois todos somos semelhantes, presente em nossa carta magna em 

seu artigo 5º do Caput: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes”: 
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Com o objetivo de evitar arbitrariedades, o princípio do estado de 

inocência, é regra indispensável em qualquer exercício social e 

jurídico/penal, dada sua importância, tem previsão em vários 

documentos legais e históricos, como a Declaração Francesa que 

dizia: “Todo acusado é considerado inocente até ser declarado 

culpado(...). Há previsão também na Carta Magna do Brasil, que 

relata em seu art. 5°, inciso LVII, “Ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 

E ainda, há também, previsão do referido princípio na Declaração 

Universal dos Direitos do  omem que expressa: art. XI “Toda 

pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida 

inocente, até que a culpabilidade tenha sido provada de acordo 

com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido 

asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa” ,( B da 

Silva CHIARI · 2020, p.04). 

 

O “efeito rebote” é algo que ocorre e que gera grande preocupação, pois 

neste efeito, o autor do ato reprovável adquire notoriedade e reconhecimento, 

passando a ser exemplo e influenciar outras pessoas, para que adotem 

posicionamentos ou comportamentos semelhantes. Ou seja, quando os 

“canceladores” tentam destruir a reputação e a vida de alguém, porém conseguem 

realizar o efeito contrario, dando ao cancelado a oportunidade de aparecer de 

forma rápida e crescente, favorecendo mais que prejudicando. 

 er “famoso” nos dias atuais pode não ser algo tão bom, pois pode ter um 

preço bem mais elevado que as vantagens, tendo um risco presumido 

infindavelmente maior de destruição da reputação que um acréscimo vantajoso em 

sua popularidade, as afirmativas impostas aos famosos, soa muitas vezes de 

forma negativa e prejudicial, não trazendo nenhuma relevância positiva para quem 

espalha e muito menos, para quem é alvo das suposições. 

Segundo o advogado Frederico Cortez (2020), no artigo publicado no 

jornal Focus, “a opinião é antes de tudo uma expressão subjetiva de uma pessoa 

sobre algo.” Como seres humanos e cidadãos, temos o direito de concordar ou 

não, gostar ou não de algo, o que precisa haver, porém, é o respeito ao outro. 

Frederico Cortez (2020), ainda cita em seu artigo que:  

 

Não há lei nenhuma vigente no país que me obrigue a aceitar isso 
ou aquilo em termos de convívio e social, porém, não tenho o 
direito de ofender ou de impedir que outras pessoas venham a se 
manifestar ou agir contrariamente ao meu pensamento. Isto é 
democracia. (CORTEZ, 2020). 
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Nada nos impede de termos opiniões diferentes das demais pessoas, 

desde que esse ato não fira a integridade e moral de outra pessoa, neste mesmo 

sentido devemos manter sempre o respeito e jamais esquecer que todos nossos 

atos e falas tem sim consequência. 

A transformação que o uso das redes sociais digitais proveu pode ser 

observada dentro e fora do espaço virtual, isto é, estamos presentes em dois 

mundos ao mesmo tempo, mesmo tendo apenas um corpo, a sensação que o 

ciberespaço promove nas pessoas de que podemos estar em vários espaços e 

que refletem no dia a dia podem ser muitas. A cultura do 23 cancelamento, por 

exemplo, representa essas duas possibilidades, resultado do hábito que temos de 

transitar entre o mundo real e o virtual, porque podemos observar que 

acontecimentos na vida real acabam virando assuntos abordados dentro das 

comunidades virtuais. Essas são possibilidades que conseguimos projetar assim 

que trazemos o tema à tona. O que não conseguimos acessar logo de cara é que 

as redes sociais digitais nos despertam para um caminho que nos transformam em 

opinadores assíduos e viciados em estar presente. Para Han (2018). 

A forma em que a exposição e materialização das emoções se expõem na 

internet, fica bastante claro que muitas vezes um instante de fúria ou um momento 

em que se está frustrado, pode gerar consequências na vida do outro com 

proporções inimagináveis, conforme exposto por Han (2018) “Através da emoção 

as pessoas são profundamente atingidas. Assim, ela apresenta um meio muito 

eficiente de controle psicopolítico do indivíduo” ( an, 2018, p. 68). 
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2 INJUSTIÇA COMO RESULTADO DO CONFLITO COM O ORDENAMENTO 

JURÍDICO 

 

 

Os conflitos gerados pela cultura do cancelamento possuem 

consequências perante o ordenamento jurídico, não fica restrito apenas no meio 

virtual, haja vista que são gerados vários transtornos para as pessoas que foram 

acometidas por esse mal virtual. 

 

2.1 “TRIBUNAL DA INTERNET” 

 

A forma desleal em que os internautas causam um verdadeiro, tribunal 

sem direito a defesa, torna o problema bem mais evidente e preocupante, perante 

o ordenamento brasileiro atual, temos que obedecer a Constituição Federal, que 

garante o direito de defesa e também o direito a um julgamento digno, com direito 

a defesa, sendo resguardada a premissa de que qualquer pessoa é inocente até 

que se prove o contrário. 

O “tribunal da internet”, restringe o direito da maneira que não possibilita a 

apresentação do contraditório, muito menos a defesa. Presente também na Carta 

Magna do Brasil, afirmando em seu art. 5°, inciso LVII, “Ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, tal princípio é 

complementado com a Declaração Universal dos Direitos do Homem onde afirma 

em seu art. XI: 

 

Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser 
presumida inocente, até que a culpabilidade tenha sido provada de 
acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido 
asseguradas todas as garantias necessárias à sua 
defesa.(Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigo XI). 

 

Os “julgamentos” realizados na internet, não seguem normas, nem 

padrões pré-estabelecidos, muito menos respeitam princípios, o resultado de tais 

tribunais é a multiplicação de injustiças causadas por para com os “réus” 

cancelados, onde o cancelamento nada mais é que uma quebra dos direitos 

estabelecidos pala Constituição Federal, tendo como principal efeito a desordem 

social antidemocrática.  
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Praticantes do cancelamento escondem-se por trás de telas de 

computadores, celulares ou qualquer aparelho que lhes dê acesso a internet, 

transformando um ambiente virtual, que deveria ser algo saudável e prazeroso, em 

um ambiente totalmente toxico e arbitrário. 

O tribunal da internet assemelha-se bastante a um tribunal de exceção, 

pois a parcialidade dos envolvidos é notadamente evidenciada, onde há um 

interesse em prejudicar alguém, no Brasil o tribunal de exceção é algo que não 

pode ocorrer previsto na Constituição de 1988, que em seu artigo XXXVII afirma 

que, “não haverá juízo ou tribunal de exceção.”, quem pratica o cancelamento nas 

redes sociais está atuando em desconformidade com nossas leis, portanto 

cometendo um crime. 

Na ilustração abaixo o cartunista Élcio Danilo Russo Amorim 

comummente conhecido como Edra, enfatiza o fator doentio em que os 

internautas comportam-se por trás da tela, uma vez que se consideram 

verdadeiros “juristas”, tendo uma falsa ilusão de que a aceitação social, depende 

de seu julgamento infundado. 
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Figura 04 - Cartunista EDRA , quarta-feira, 21 de março de 2018. 

 
Fonte: http://chargesdoedra.blogspot.com/2018/03/ em 

26 se janeiro de 2022. 

 

  

A medida que analisamos a imagem, notamos que o despreparo em julgar 

é um fator de auto aceitação, criado por uma mentalidade doentia e que por 

muitas vezes trabalha sobre argumentos mentirosos que não são frutos da 

realidade, mas sim de fantasias e mera vontade em prejudicar alguém. 

Haja vista que a modernidade trouxe várias inovações tecnológicas 

positivas, podemos também analisar aspectos negativos de tal evolução, o 

imediatismo e a velocidade das coisas como conhecemos, nos dá uma falsa 

impressão de que o tempo é algo a ser vivido de forma que não se pense no 

amanhã, onde não pensamos bem naquilo que iremos fazer ou falar, entendendo 

que o “viver” é algo inconsequente e momentâneo, seguindo esta narrativa 

BAUMAN, 2007, p.147, afirma: 

 

https://www.blogger.com/profile/04789628807889070797
http://chargesdoedra.blogspot.com/2018/03/


31 
 

Pode nossa sociedade ser classificada como modernidade liquida, 
que não pensa a longo prazo, em que seus desejos não passam 
de meros projetos de curta duração em contraposição da 
modernidade sólida que se compõe em projetos de futuro 
fundados na projeção do amanhã (BAUMAN, 2007, p.147). 

 

É nítida para a percepção de qualquer pessoa, que não estamos 

preparados para uma vida social na internet, os limites, a educação e os direitos, 

devem ser bem trabalhados antes que tenhamos acesso a esta ferramenta incrível 

chamada redes sociais, a educação virtual deve ser pensada como um meio de 

tornar o ambiente da internet mais saudável e que seja realmente sabido os reais 

direitos e deveres dos usuários, para que em um futuro evite-se a banalização 

ainda maior do cancelamento. 

 

2.2 ANTIDEMOCRACIA COMETIDA PELA CULTURA DO CANCELAMENTO 

 

Tendo como principal característica a exclusão de pessoas por meios 

digitais e até mesmo o boicote de suas atividades do cotidiano, é fácil identificar a 

forma tirana de quem pratica o cancelamento, onde a elevação do ego de alguém 

que se acha superior a outro, dá a suposta autoridade para abolir alguém, expondo 

inverdades “feke news”, dando o titulo de culpado para pessoas que muitas vezes 

nem se quer foram julgadas, utilizando-se muitas vezes de atos hostis e 

disseminando o ódio, sem se quer deixar que se tenha o direito de resposta para se 

manifestar sobre o ocorrido. Na cultura do cancelamento há um total rompimento 

dos atos democráticos, onde os “julgamentos” virtuais ocorrem sem ao menos 

dispor do direito de defesa por parte do cancelado. 

Vindo de encontro com essa notória afirmativa, grupos que são favoráveis 

a esse tipo de cultura, se autodeclaram como estando no direito de exercer sua 

liberdade de expressão. 

Tendo em vista a notoriedade que a cultura do cancelamento vem 

tomando, o STF tomou seu posicionamento contra o movimento, afirmando ser um 

ato antidemocrático, para o ministro do STF, Alexandre de Moraes (2006, p.113) 

ressalta: 

 
A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos 
essenciais de uma sociedade democrática e compreende não 
somente a informações consideradas como inofensivas, 
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indiferentes ou favoráveis, mas também aquelas que possam 
causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a 
democracia somente existe a partir da consagração do pluralismo 
de ideia e pensamento, da tolerância de opiniões e do espírito 
aberto ao diálogo. 

 

O simples fato de não dar voz e espaço para defesa dos “acusados”, já 

demonstra a total irregularidade do movimento, demonstrando total retrocesso 

democrático, comparado ao período absolutista onde os reis impunham os seus 

desejos totalitários sobre quem ou quais pessoas lhe desejar, onde aqueles que 

pensavam ou agiam de forma diferente ao tido como permitido pelo rei, eram 

punidos de forma exemplar e sem o direito a devida defesa, sendo suprimido o 

direito de exercer a liberdade de expressão. 

Conforme o legislador afirmou no inciso IX do artigo 5º da Constituição 

Federal: “É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença”, não podendo ir de 

encontro com o princípio da legalidade, descrito no inciso II do artigo 5º da 

Constituição, que afirma sermos livres em nossas ações desde que respeitemos as 

leis existentes, neste mesmo sentido temos o inciso V do artigo 5º da Constituição 

Federal, que garante direito de resposta às pessoas que se sentiram ofendidas por 

matérias ou publicações veiculadas em meios de comunicação. 

Todas as afirmativas supracitadas em formato de lei Constitucional, 

afirmam e reafirmam a ilegalidade da prática da cultura do cancelamento, de forma 

a ser equivalente a processos antidemocráticos autoritários. 

 

https://www.politize.com.br/artigo-5/principio-da-legalidade/
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Figura 05 - Charge do Bob Biker (bobbiker.com). 

 

Fonte: http://www.tribunadainternet.com.br/lembremos-que-o-
nazismo-tambem-quis-restringir-a-liberdade-artistica/ , em 25 de 
fevereiro de 2022. 

 

 A charge do cartunista Bob Biker, faz uma reprodução bem realista do 

atual momento em que estamos vivendo, onde a liberdade de expressão está 

restrita a aceitação de uma suposta maioria, tida como superior na internet. 

 

 

2.3 AFRONTA E DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

As inúmeras formas de desrespeito aos princípios que garantem nossos 

direitos é uma prática comum na cultura do cancelamento, ocorrendo 

descumprimento de normas infraconstitucionais e fundamentais da Constituição 

Federal. O devido processo legal tem por origem no contexto histórico inglês em 

meados de 1215, com a Magna Carta do João Sem Terra, passando a ser utilizado 

no sistema jurídico do pais, o “law of the land” ou “due processo of Law”, tem como 

principal objetivo garantir direitos a manutenção da liberdade, bens e da vida, 

sendo um sistema que funcionaria de acordo com um devido processo. 

A the bill of rights, de 1791, como carta de direitos para os Americanos, 

passou a garantir limitações do estado perante os cidadãos, que passaram a ter 

http://www.tribunadainternet.com.br/lembremos-que-o-nazismo-tambem-quis-restringir-a-liberdade-artistica/
http://www.tribunadainternet.com.br/lembremos-que-o-nazismo-tambem-quis-restringir-a-liberdade-artistica/
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uma vasta lista de Leis que protegem o direito individual de cada pessoa. O autor 

Jefferson Evandro Machado Ramos (2006, p. 265) afirma em umas de suas obras: 

 

 

Ninguém poderá ser detido para responder por crime capital, ou 
por outra razão infame, salvo por denúncia ou acusação perante 
um grande júri, exceto em se tratando de casos que, em tempo de 
guerra ou de perigo público, ocorram nas forças de terra ou mar, 
ou na milícia, durante serviço ativo; ninguém poderá ser sujeito, 
por duas vezes, pelo mesmo crime, e ter sua vida ou integridade 
corporal postas em perigo; nem poderá ser obrigado em qualquer 
processo criminal a servir de testemunha contra si mesmo, nem 
poderá ser privado da vida, liberdade, ou propriedade, sem devido 
processo legal; nem a propriedade privada poderá ser expropriada 
para uso público, sem justa indenização. 

 

 

O ordenamento jurídico brasileiro é bastante rígido com relação a 

aplicação do devido processo legal, quando afirma em seu artigo 5° LIV, da 

Constituição Federal, afirmando que “ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal”, a garantia de ser respeitado este princípio está 

clara em nosso ordenamento. Ao se romper com o principio do devido processo 

legal, qualquer tipo de ação se torna nula, que traz com sigo efeitos que vão além 

do desrespeito a apenas um princípio ferindo o direito a ampla defesa e ao 

contraditório. 

 

 

2.4 POSSIBILIDADES DE RESPONSABILIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS 
PELA CULTURA DE CANCELAMENTO 

 

Como todas ações praticadas possuem suas consequências, a cultura do 

cancelamento não é diferente, pois se caracteriza como um fato jurídico, que gera 

danos onde cada caso terá sua peculiaridade e aplicabilidade da lei. 

O estado como garantidor de direitos, tem a capacidade para resolver 

conflitos por meio do Judiciário, expressa no artigo 5°, inciso XXXV da Constituição 

Federal, porém a com a cultura do cancelamento, os “canceladores” se acham no 

direito de realizar o julgamento e a devida punição para com os demais, punindo 

moralmente, por meio das redes sociais, de forma autoritária e fascista, onde o 

cancelamento é semelhante a atitudes da extrema-direita, autoritária e impiedosa, 

distanciando-se da democracia. 
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Como forma de sanar tais afrontas e confusões de competências para 

cada esfera, o poder Judiciário atua para resolver tais lides, tomando por base as 

normas brasileiras, principalmente, a Constituição Federal de 1988, o Código Civil 

de 2002, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o Código Penal de 1940.  

O acusado não deixará de ter resguardado os direitos de presunção da 

inocência, contraditório e ampla defesa, indiciará aqueles agressores que 

participaram da ofensa de sua honra e da imagem. 

A resolução do conflito se dará de forma judiciária onde as partes afetadas 

irão fazer uso do direito fundamental de proteção da honra e da imagem, 

expressamente previsto no artigo 5º, inciso X da Carta Marga; bem como o Código 

Civil, especificamente os artigos 20 e 944, os quais abordam a proibição da 

exposição da imagem, e quando existir a violação destes direitos será realizado um 

calculo para avaliar uma indenização equivalente ao dano sofrido. Também vale 

salientar a proteção pós morte, onde o cônjuge, ascendentes ou descendentes, 

pode assegurar o direito do seu ente que falecido, tratando dos crimes contra a 

honra: calúnia, difamação e injúria, contido no artigo 137 a 140 do Código Penal: 

 

Calúnia 
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido 
como crime: 
        Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a 
propala ou divulga. 
§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos. 
Exceção da verdade 
§ 3º - Admite-se a prova da verdade, salvo: 
        I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o 
ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível; 
        II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no 
nº I do art. 141; 
        III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido 
foi absolvido por sentença irrecorrível. 
 
Difamação 
Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua 
reputação: 
        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
Exceção da verdade 
Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o 
ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de 
suas funções. 
 
Injúria 
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 
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        Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: 
        I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou 
diretamente a injúria; 
        II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. 
§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por 
sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes: 
        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da 
pena correspondente à violência. 
§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a 
raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou 
portadora de deficiência:        (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 
2003) 
        Pena - reclusão de um a três anos e multa.   

 

 

Com o objetivo de estabelecer condutas ideais para a convivência nas 

redes sociais, bem como a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade 

por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais, em seu artigo 1°, afirma: 

 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os 
direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 
Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de 
interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios 
LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018. 

 

 

A possibilidade da responsabilidade civil em decorrência do desrespeito a 

imagem e honra de pessoas que sofrem efeitos negativos consequentes da cultura 

do cancelamento, estão previstos no Código Civil, em seu artigo 186, que afirma: 

”Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” 

(BRASIL, 2002). 

O abalo psicológico causado gera uma possível indenização por danos 

morais, as possíveis rescisões contratuais e demissões, gerariam lucros cessantes 

e danos emergentes, como consequência dos prejuízos financeiros que o 

cancelamento pode ocasionar, conforme o artigo 402 e 949 do Codigo Civil, lê-se: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm#art140%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm#art140%C2%A73
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.709-2018?OpenDocument
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Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as 
perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele 
efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 
 
Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor 
indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros 
cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro 
prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. 

 

 

O dano emergente é algo mais direto e sem maiores complexidades e 

pode ser facilmente calculado de forma imediata, porém quando falamos de lucros 

cessantes é mais complicado de se definir pois estamos tratando de algo que 

poderia ocorrer e que ainda não é concreto, suponhamos que uma pessoa que 

sofreu cancelamento tenha deixado de arrecadar um lucro referente a ingressos 

que não foram vendidos de um suposto show que foi cancelado por decorrência de 

um cancelamento, isto se configuraria como um lucro cessante. 

Com relação a responsabilização na cultura do cancelamento temos 

desde 23 de abril  de 2014, a Lei do Marco civil na internet que deixou mais clara 

algumas situações e a responsabilidade sobre o conteúdo e quem  deve responder, 

sanando algumas dúvidas que por ventura pudessem surgir. 

A responsabilização pela publicação nas redes sociais se faz necessário 

para sanar a problemática dos discursos de ódio e demonstrar e impor o limite da 

liberdade de expressão, pois muitas vezes os discursos são carregados de 

calúnias, difamações e injúrias, pois a busca da perfeição se materializa no ato de 

condenar o próximo por algo que muitas vezes não é tão sério assim, mas a auto 

afirmação é tão necessária, que o sofrimento do próximo é algo irrisório comparado 

ao suposto sentimento de superioridade. 
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3 CASOS E POSSÍVEIS RESPONSÁBILIZAÇÕES  

 

 

Os cancelados como principais interessados na responsabilização civil 

vem buscando na forma da lei, responsabilizar as pessoas que praticam por meio 

da internet o cancelamento digital, como uma forma de impedir, frear e obter 

ressarcimento monetário, ante os praticantes do cancelamento digital. 

 

3.1 KAROL CONKÁ 

 

A artista Karoline dos Santos Oliveira, é natural de Curitiba, no 

Paraná,nascida em 1 de janeiro de 1986, também conhecida como “Jaque Patombá” 

por possuir uma musica famosa com esta letra, adotou o nome artístico Karol Conká, 

como cantora, apresentadora, atriz e influenciadora digital, teve infância humilde e 

marcada por superações, que foram fatores para construção do caráter forte e 

marcante da atriz. Em 2009 com várias musicas fazendo sucesso, a cantora tem um 

filho fruto de um relacionamento breve, que gerou o filho Jorge, diz ter sofrido 

bastante preconceito por ser negra e mãe separada, se autointitula como bissexual, 

bastante atuante com causas das minorias do Brasil, a exemplo do feminismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Figura 05 -  Paul Pex. 

 
Fonte: https://g1.globo.com (Por Mauro Ferreira, G1 em 

11/09/2018 as 17h58) 

 

No Big Brother Brasil 2021, Karol Conka entrou bastante animada, alegre, 

descontraída, brincalhona e bem humorada. Ate o momento em que um participante 

a tirou do serio e cometeu uma falha para Karol, que agiu de forma irredutível sem 

querer aceitar o convívio com o participante do programa, a ponto de não querer 

olhar no rosto do participante, estar no mesmo lugar que ele, realizar refeições na 

mesma mesa, a ponto de não querer se quer que o outro participante olhasse parra 

ela, com outra participante teve uma postura xenofóbica, indagando que uma atitude 

é intrínseca a nordestinos. 

A perca drástica de seguidores na rede social Instagram foi quase que 

imediata após mostrar essas atitudes no programa, a hashtag #ForaKarolConká 

chegou ao Trending Topics, a pressão psicológica aplicada da participante com 

outro Big Brother foi tanta que alguns fãs solicitaram a eliminação de Karol por 

tortura psicológica.  

No próprio programa o apresentador Tiago Leifert definiu a conduta da 

participante como: “um Deus que desce dos céus com a verdade e somente ele é o 

dono da verdade, o dono da razão.” 

https://g1.globo.com/
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Com este episodio desencadeou uma rede de comentários negativos nas 

redes sociais de Karol Conká, onde não só pessoas anônimas mas também vários 

famosos se sentiram no direito de expressar sua indignação com a situação e os 

fatos que estavam ocorrendo. Com isto iniciou os boicotes contra a cantora a 

exemplo disso o Festival Rec-Beat, não realizou a exibição da Conká, pois afirmava 

que as atitudes da cantora eram antagônicas aos princípios do evento.  

As percas referentes ao cancelamento da cantora são inestimáveis pois 

não atingem apenas um segmento profissional mas sim de publicidade no 

Instagram(onde perdeu 400 mil seguidores), shows e programas de TV, vale apena 

salientar que a participante do BBB foi eliminada com um percentual de 99,17% 

(noventa e nove virgula dezessete por cento) dos votos, é notório que a quantidade 

de pessoas que não estavam gostando das atitudes da participante era grandioso, 

porém é fruto de um engajamento midiático e uma forma de fortalecer o embate 

contra quem era militante a pouco tempo atrás, onde os debates fogem da civilidade 

e não mais ocorrem de forma pacífica. Segundo o autor, Jaron Lanier: 

 

A história típica das redes sociais na política é assim: um grupo de 

jovens modernos e instruídos entra em uma plataforma primeiro, 

porque essas coisas saem do mundo moderno, jovem, instruído. 

Eles são idealistas. Podem ser progressistas, conservadores ou 

qualquer coisa. Eles querem sinceramente que o mundo seja 

melhor. Isso vale tanto para os tecnólogos que fazem uma 

plataforma Bummer quanto para as pessoas no mundo que a usam. 

São bem-sucedidos no começo, com frequência obtêm sucessos 

espetaculares, maravilhosos, mas depois tudo azeda, como em um 

passe de mágica. (JARON,2018, p.111-112). 

 

Assim como na política, podemos realizar uma conexão com o programa 

de televisão que foi uma das ferramentas de cancelamento da Karol Conka onde o 

sistema de votação assemelha-se bastante ao utilizado na votação, a diferença é 

que se elege quem sai, a necessidade de afirmação negativa perante as atitudes 

apresentadas pela cantora demonstram que o cancelamento e o linchamento virtual 

ultrapassam os limites do bom senso, pois nenhuma pessoa é quase que totalmente 

negativa. 

Voltando a problemática causada pela esdrúxula reprovação da 

participante, não podemos deixar de citar que além dos contratos perdidos e 

cancelados, temos a problemática causada na autoestima da cancelada, haja vista 
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que sua figura de empoderada e digital influencer, foi distorcida de forma 

completamente contraria, no instante em que a participante entrou no programa 

como uma favorita e saiu como uma pessoa reprovada perante a sociedade e o 

publico telespectador do programa.  

A falta de denuncias geram transtornos que poderiam ser combatidos, e 

querendo ou não, fortalecem o pensamento de impunidade, onde a justiça fica 

apenas no discurso e por consequência torna-se sem eficácia. 

 

3.2 POSSÍVEL RESPONSÁBILIZAÇÃO CIVIL NO CANCELAMENTO DA  KAROL 

CONKÁ 

Haja vista os inúmeros transtornos decorrentes do cancelamento da atriz, 

podemos dizer que a reparação é algo previsto em lei e bastante relevante para 

quem sofre com este transtorno, como uma forma de reduzir o dano causado e 

reprimir futuros cancelamentos que possam ser passados por quaisquer outras 

pessoas. 

No que tange a responsabilização pelo dano causado temos que na atual 

legislação de 2014, que a responsabilização é do provedor de internet sendo este 

responsável apenas após a notificação judicial, conforme o artigo 19° , § 1º da Lei n° 

12.965/2014 (Marco Civil da Internet), portanto para obtenção de sucesso em uma 

possível ação judicial é necessário a notificação e o não cumprimento da ordem 

judicial para retirada do conteúdo. 

Porém não se pode solicitar que o provedor impeça que seja gerado 

conteúdo contra o cancelado, em decorrência disto pode ser geradas ações no caso 

em específico da Karol Conká, contra a emissora Rede Globo e o Big Brother, por se 

tratar de um meio de propagar e disseminar um certo tipo de “munição” para os 

praticantes do cancelamento, há que se tratar que a forma com que o programa 

expôs a apresentadora foi bastante desleal, pois enfatizou no lado negativo de Karol, 

é necessário analisar o transtorno causado não só com danos materiais mas 

também danos morais, pois é notório que a reputação da mesma jamais será a 

mesma, tudo em decorrência de palavras e posicionamentos mal colocados e 

impulsivos. 

Não podemos deixar de citar a responsabilidade em prejudicar 

profissionalmente alguém que esta sendo cancelado, fato este notadamente explicita 
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na internet por algumas milhares de pessoas, que são autoras do ato e devem 

responder perante seu discurso de ódio, bem como esta descrito nos artigos 186 e 

927, do Código Civil: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 

Como supracitado os autores do fato que gerou o dano devem responder 

ao ato de maneira a reparar os efeitos ruins que geraram, não somente as grandes 

empresas devem reparar os danos causados, mas também os internautas e 

influenciadores devem responder ao seu julgamento prévio.  

Por se tratar de uma responsabilidade que tem que ser prestada, a medida 

judicial cabível é a ação de reparação por danos morais, materiais e lucros 

cessantes.  

Se configura como um ato ilícito pois os praticantes da ação tem como 

objetivo prejudicar a Carol violando seus direitos, ainda que exclusivamente de 

forma moral, porém houve danos emergentes no caso em questão pois houve uma 

redução nos valores patrimoniais de forma efetiva, alheios a vontade da cantora, 

sendo declaradamente comprovado com a perca de seguidores na internet, perca de 

contratos, cancelamento de eventos que iria comparecer, parcerias que seriam 

firmadas e que não mais ocorreram, em fim, inúmeras formas de prejuízos que não 

obsta a responsabilização dos causadores do cancelamento. 

O calculo do dano emergente deve ser realizado calculando-se o 

patrimônio anterior ao cancelamento e aquele que restou após o cancelamento, 

contudo o dano emergente será calculado somando-se tudo aquilo que foi perdido, 

tendo em vista que o ressarcimento deve ser suficiente para sanar de forma integral 

o desfalque financeiro. Segundo o levantamento da Brunch para a Revista Forbes, a 

estimativa é de que a rapper possa ter um prejuízo de até R$ 5 milhões em 

faturamento, o trecho do artigo retirado do site https://vejario.abril.com.br/beira-

mar/karol-conka-prejuizo-5-milhoes/ em 11 de março de 2022, aponta o valor 

https://vejario.abril.com.br/beira-mar/karol-conka-prejuizo-5-milhoes/
https://vejario.abril.com.br/beira-mar/karol-conka-prejuizo-5-milhoes/
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elevado em que foi gerado o prejuízo, este valor de prejuízo não deve ser fixo porém 

como se trata de uma variação pode ser até maior. 

Caso Karol deseje uma ação para reparar os danos sofridos, deve requerer 

um advogado de sua confiança especializado em direito civil e reparação moral e 

material, tendo em vista que é um tema bastante relevante que envolve um poder 

midiático muito forte e valores muito elevados. 

 

3.3  MONARK 

 

O apresentador e porque não dizer comentarista Bruno Aiub, mais 

conhecido como Monark, era apresentador do podcast na plataforma You Tube, 

Flow Podcast, na época em que era apresentador do programa Monark auxiliou o 

crescimento do programa, atingindo na época a marca de 3,6 milhões de inscritos no 

canal do podcast no youtube, apesar de notória relevância Monark não fazia muita 

questão em dosar suas palavras e irreverência, seu posicionamento muitas vezes 

conturbado e polêmico quase sempre o colocava em situações no mínimo vexatórias 

e constrangedoras.  

Monark teve inicio de sua carreira na própria internet onde enviava vídeos 

para plataforma You Tube, onde ensinava seu publico a jogar Minecreft, em meados 

do mês de outubro de 2010, a ideia principal era ajudar e ensinar como outros 

youtubers que faziam o mesmo porém no exterior do país, entretanto o canal evoluiu 

bastante atingindo o impressionante número de 2,3 milhões de inscritos no canal no 

fim do ano de 2013. 

No ano de 2012 conseguiu atingir números de youtubers famosos no país, 

onde além de contratos e parcerias que já lhe davam uma rentabilidade, recebia do 

You Tube um valor que sempre variava entre quinze e trinta mil reais, além deste 

reconhecimento, também se firmou em outras mídias digitais onde o numero de 

inscritos era sempre impressionante, um bom exemplo destes números é a 

quantidade de seguidores no Twiter que chega a expressiva marca de 1,2 milhão de 

seguidores. 

O apresentador de programa já teve firmado parcerias com empresas com 

forte relevância no cenário nacional, podemos citar: Coca-Cola, Intel, TIM, Kanui, 

entre outras. 
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Com o surgimento do Flow Podcast em 2018, Monark firmou parceria com 

Igor Coelho, em um programa que entrevistavam convidados de forma irreverente e 

que deixava os convidados bastante a vontade, com o passar do tempo o programa 

começou a ter notoriedade e pagar suas custas via parceria com patrocinadores e 

monetização por parte da plataforma onde o programa era exibido na internet. 

Monark como figura expressiva e que não fugia de conflitos, expressou 

durante uma entrevista onde o entrevistado era Fernando Haddad (PT) que no 

segundo turno votou em Jair Bolsonaro (PL), ao invés de simplesmente silenciar, 

preferiu expor sua ação e não fugir do embate que poderia surgir. 

Algumas declarações preconceituosas no Twiter de Monark, geraram 

consequência direta no podcast em outubro de 2021 que cogitou no programa “se 

ter uma opinião racista é crime”, o apresentador não imaginava que teria 

consequências no âmbito financeiro do Flow Podcast que perdeu o forte patrocínio 

que tinha com a empresa do gênero alimentício IFood, encerrando a parceria pois 

não havia interesse em vincular sua marca com o apresentador Monark. 

 

Figura 06 - Mensagem publicada pelo apresentador Monnark em seu Twiter em 26 de 

outubro de 2021. 

 
Fonte:https://twitter.com/monark?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5

Eauthor 

 

Não distante dos fatos citados e dos fatos que não foram citados, e da 

conjuntura de opiniões polemicas do apresentador, no dia 07 de fevereiro de 2022 o 

então apresentador do programa Flow Podcast, Monark, enfatizou que a criação de 

um partido nazista no Brasil não seria um ato antidemocrático, no momento em que 

estava entrevistando os deputados federais Tabata Amaral e Kim Kataguiri, no 

momento em que o apresentador apresentou sua opinião, o debate estava sendo 

regido sobre o tema dos regimes radicais de esquerda e direita,  onde afirmou que 

deveria existir o partido nazista reconhecido por lei. 

Após o fato e a grande repercussão, a Confederação Israelita do Brasil 

(CONIB), divulgou uma nota repudiando a fala do apresentador: 
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O nazismo prega a supremacia racial e o extermínio de grupos que 

considera "inferiores". Sob a liderança de Hitler, o nazismo 

comandou uma máquina de extermínio no coração da Europa que 

matou 6 milhões de judeus inocentes e também homossexuais, 

ciganos e outras minorias. O discurso de ódio e a defesa do 

discurso de ódio trazem consequências terríveis para a 

humanidade, e o nazismo é sua maior evidência histórica. (CONIB, 

nota de repudio, 07 de fevereiro de 2022) 

 

No dia seguinte a nota de repudio e todas outras consequências do seu 

ato, apresentou em suas redes sociais um vídeo em que pedia desculpas sobre o 

ocorrido para com a comunidade judaica, abordando os motivos de ter se 

expressado mal na ocasião do fato ocorrido, afirmando que estava sobre efeito de 

álcool, e na mesma postagem reafirma ter errado na forma em que se expressou, 

argumentando também o fato de serem quatro horas de conversa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 - Vídeo publicado pelo apresentador Monnark em seu 

Twiter em 08 de fevereiro de 2022. 
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Fonte:https://twitter.com/monark?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5

Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

 

O fato é que a medida em que o fato ganhou proporções gigantescas as 

empresas começaram a cancelar os contratos estabelecidos com o programa, a 

Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro rompeu o contrato com o 

programa que seria o meio que transmitiria o campeonato carioca, várias outras 

empresas solicitaram que não mais fosse vinculado sua marca ao programa, 

gerando transtornos não só para Monark, mas também para todos os integrantes 

que fazem ou faziam parte do Flow Podcast. 

A melhor saída analisada por todos que faziam parte da empresa Flow 

Podcast no momento, seria o desligamento do apresentador Monark do podcast, 

vale salientar que no momento do rompimento do vinculo entre o apresentador e a 

empresa, o influencer era de 49,75% da empresa, onde sua parte da empresa foi 
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vendida ao outro participante do programa Igor Coelho, que com a compra tornou-se 

sócio majoritário na empresa Flow. 

 

3.4 POSSÍVEL RESPONSÁBILIZAÇÃO CIVIL NO CANCELAMENTO DO  

MONARK 

 

Tendo em vista a gravidade dos fatos que foram arguidos contra o 

apresentador Monark por diversos meios de comunicação, podemos enveredar 

sobre o argumento de que a fala do entrevistador foi descontextualizada, haja vista 

que foi realizado um recorte daquilo que foi falado. 

O devido processo legal deve ser respeitado como principio basilar de 

qualquer processo, seja este em qualquer esfera judicial que seja, o fato é que 

Monark esta sendo condenado antes que se corra todo um processo e se analise 

todos os fatos, que por mais absurda que seja a afirmação que o apresentador 

apresentou, ele esta sofrendo as consequências por seus atos antes que seja 

realizado um julgamento realmente válido. 

Uma das possíveis argumentações que podem ser realizadas em um futuro 

processo judicial é a de que estão lhe imputando valores que ele não defende e que 

são considerados como crime, por tanto quem acusa alguém de algum crime pode 

ser enquadrado em uma qualificação penal conhecida como calúnia e denunciação 

caluniosa, tipificado no artigo 138 do Código Penal do Brasil. 

Os prejuízos causados com os ataques contra Monark vão além de meros 

comentários no meio virtual, pois partem para o meio pessoal e mais agressivo a 

ponto de gerar ameaças a integridade física e moral. Podemos ainda assim dentro 

da esfera cível dizer que todos os transtornos causados ainda são difíceis de serem 

calculados, porém não há duvidas que prejuízos foram causados de forma bastante 

danosa, pois contratos foram quebrados, sociedades desfeitas e possíveis parcerias 

não mais aconteceram. 

O simples fato de julgar alguém sem que ocorra o devido processo legal já 

é uma excelente base para um processo que gere uma indenização, pois conforme 

o artigo número 927 do Código Civil: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.”, ou seja, quando Monark é julgado na internet e 

sem que ocorra o devido processo legal é gerado prejuízos para o apresentador, 
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quem ou qualquer pessoa, sendo ela física ou jurídica, irá responder no rigor da lei 

segundo o artigo que foi citado. 

Podemos somar a reparação por danos materiais os lucros cessantes, 

calculando-se desde o momento em que o fato começou a gerar prejuízos devido ao 

cancelamento, até o momento em que parou de gerar prejuízos. Conforme o artigo 

402 do Código Civil: 

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as 

perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele 

efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.( artigo 

402 do Código Civil) 

 

É importante destacar que todos temos direito ao contraditório e ampla 

defesa, pois está instituído na Constituição Federal em seu artigo 5°, inciso LV, (aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos ...), todo 

julgamento que foge essa regra é ilegal e por tanto nulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/karolconka/
https://www.instagram.com/karolconka/
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A problemática atual causada pela cultura do cancelamento é algo 

presente em nossa atual realidade, o principal questionamento a ser tomado é de 

que se com a existência de uma legislação vigente e atual podemos combater essa 

cultura, essa discussão não é algo simples nem muito menos fácil de se discutir, 

pois na medida em que os canceladores se posicionam e julgam os seus 

semelhantes, um dia podem se tornar alvos da própria maldade na internet. 

É necessário que haja o devido respeito a todo o contexto da cultura do 

cancelamento e o direito como sempre fez, atualize suas leis para que de forma 

exemplar coíba a ação de pessoas que podem causar transtornos a seus 

semelhantes.  

A legislação existe e é bastante atual, basta neste momento realizar a 

aplicação exemplar deste ordenamento, pois não podemos utilizar a interpretação do 

direito em favor de nossa própria vontade, exacerbando os limites impostos até 

mesmo pelo próprio direito, o embate de ideias deve ser respeitado mas devemos 

sempre lembrar que todo e qualquer tipo de expressão que mantenhamos vai gerar 

consequências seja no âmbito apenas psicológico ou no financeiro ou ate mesmo 

partir para as vias de fato, vivemos em um tempo em que a maioria das pessoas 

quer e deseja ter seus direitos assegurados, mas não pensa que o direito do outro 

existe e deve ser respeitado. 

Notadamente evidente que os praticantes da cultura do ódio, tribunal da 

internet e canceladores, são pessoas que muitas das vezes possuem algum tipo de 

insegurança, vendo no julgamento e reprovação do outro uma forma de inclusão e 

afirmação social. O cancelamento não deve ser apoiado pois possui varias 

características de praticas antidemocráticas, agindo em total desrespeito para com o 

ser humano que esta sendo cancelado, vale salientar que o cancelamento e sua 

cultura começaram de forma ordeira e civilizada, com o intuito de defender uma atriz 

que passou por abuso sexual em Hollywood por um de seus patrões, utilizando-se 

da mídia digital e internet com a #metoo, onde recebeu apoio de diversas pessoas 

que passaram pelo mesmo problema, a questão é que a banalização da prática sem 

apurar os fatos, torna a atitude de cancelar alguém tão danosa quanto o fato que foi 

anteriormente exposto. 



50 
 

É fato que não devemos gerar julgamentos antes de apurar os fatos, pois 

muitas vezes as sentenças que são impostas pelos canceladores extrapolam os 

limites até mesmo das leis, a exemplo disso podemos contextualizar com alguns 

casos de possíveis estupradores que antes do julgamento em um tribunal e sua 

sentença no devido rigor da lei, ocorre um cancelamento que gera transtornos 

massivos na vida da pessoa de tal maneira que muitas das vezes é ceifada a vida 

do cancelado antes mesmo do julgamento, onde populares com o instinto de fazer 

justiça com as próprias mãos realizam a punição de forma rápida e cruel, também é 

sabido que muitas das vezes os cancelados são vitimas de acusações infundadas, 

caluniosas e distorcidas que quando a verdade vem a tona já é tarde demais e o 

problema já foi causado, não se tendo mais o que se fazer. 

A cultura do cancelamento e a responsabilização civil, por ser um tema 

bastante atual, os inúmeros casos trazem uma indagação, será possível a 

responsabilização civil de quem pratica o cancelamento? Temos como resposta que 

sim, tendo em vista o código civil brasileiro, já existe previsão legal para abordar as 

situações de constrangimento que são causadas.O cancelamento não pode ser 

abordado de uma forma simplória e casual, mas sim, de maneira pontual, analisando 

caso á caso. Não seria de todo mal nem de todo bem, pois há casos que passam 

despercebidos a sociedade, mas para alguns não, a exemplo do americano George 

Floyd, onde houve uma repercussão geral nas redes sociais  que meio obrigando 

um julgamento justo dos policiais que agiram com excesso de força, causando a 

morte de George fato esse ocorrido em 25 de maio de 2020, nos EUA, mais 

precisamente em Minneapolis. 

A falsa impressão sentida pelos praticantes de atos que causam 

cancelamento dar-se pelo simples fato de estarem protegidos pela distancia física e 

estarem atrás de telas de computador, porém essa falsa impressão não os anula de 

serem responsabilizados perante o código civil brasileiro, pelo contrário, 

caracterizam com provas bem mais fortes e firmes da prática do ato, haja visto que 

uma publicação ou comentário, tem uma fonte qualificada e distinta dos demais 

usuários, sendo facilmente encontrada e caracterizada, tanto a conduta e sua 

tipificação criminal quanto o praticante do delito. 
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