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RESUMO 

No contexto da sociedade da informação é cada vez maior o número de casos de ofensas à 

intimidade no ambiente digital. Define-se: sociedade da informação, deep web, redes sociais, 

direito à intimidade como direito autônomo, responsabilidade civil objetiva e subjetiva, 

demonstrando a evolução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada com o 

Marco Civil da Internet. O atual sistema de responsabilidade subjetiva adotado pela legislação 

e pelos tribunais merece críticas. O objetivo é demonstrar a necessidade de uma 

responsabilidade civil objetiva em primeiro plano para os provedores de conteúdo e 

informação de Internet pelo conteúdo de terceiros que ofendam a intimidade, podendo o dever 

de indenizar ser excluído pela criação de uma excludente de responsabilidade civil que 

incentive melhor qualidade dos sistemas de cadastro dos usuários das redes sociais, e 

possibilite uma mais fácil e rápida identificação dos ofensores, buscando um equilíbrio entre a 

intimidade e a liberdade de expressão. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade das operadoras de Internet. Direito à Intimidade. 

Responsabilidade Objetiva. 

 

  



ABSTRACT 

 

 In the context of the information society, the number of cases of privacy offenses in the 

digital environment is increasing. We define: information society, deep web, social networks, 

right to intimacy as an autonomous right, objective and subjective civil liability. 

Demonstrating the evolution of the jurisprudence of the Superior Court of Justice that was 

reaffirmed with the Internet Civil Framework. The current system of subjective liability 

adopted by law and the courts deserves criticism. The aim is to demonstrate the need for 

objective liability in the foreground for content and Internet information providers for the 

content of third parties that offend intimacy, and the duty to indemnify may be excluded by 

the creation of a liability exclusion that encourages a better quality of the registration systems 

of the users of the social networks, allows an easier and faster identification of the offenders, 

seeking a balance between intimacy and freedom of expression. 

 

 

KEYWORDS: Responsibilityof Internet operators. Right to Intimacy. Objective 

Responsability. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Internet surgiu em decorrência da revolução técnico-científica, nos anos 1970. 

Seu desenvolvimento está intimamente ligado aos aspectos conjunturais que deram início ao 

conjunto de mudanças de categoria política, social, cultural e econômica no contexto mundial, 

efetivamente consolidado pela globalização.1Com isso, as transformações tecnológicas têm 

como consequência alterações subjetivas com dimensões e influxos variados, de acordo com 

o nível de desenvolvimento das áreas geográficas que possuem acesso a toda a rede mundial 

de computadores. 

Muitos são os benefícios do avanço da Internet, principalmente pela facilidade de 

aplicar sua comunicação em diversos locais em toda a Terra. Por isso, ela é utilizada como 

um instrumento capaz de reduzir fronteiras, aplicando um paralelo à formação de grandes 

blocos econômicos, como a União Europeia e o Mercosul, ao mesmo tempo da criação e 

expansão da citada rede. Isso fez com que as fronteiras ficassem cada vez menores, e o que 

parecia improvável passou a constituir medidas simples e bem comuns no dia a dia, que 

contribuíram ainda mais para que o capitalismo fosse expandido no Mundo.2 

Seguindo esta óptica, observa-se que a origem da Internet tornou viáveis os 

benefícios econômicos e sociais, pois fez possível a aquisição de um controle maior dos 

mercados financeiros. Embora haja muitos aspectos positivos, as informações disponíveis no 

banco de dados ficam mais frágeis, justamente porque restam conectadas no sistema as 

informações de todos os níveis de conhecimento. 

Cumpre destacar, mesmo que a Ciência esteja em desenvolvimento e em decurso 

de alcançar o objetivo do bem social, muitas vezes, o fato de que os recursos disponíveis para 

o público são passíveis de permitir algumas atitudes que podem ser prejudiciais para outras 

pessoas, sendo necessária a criação de expedientes judiciais que possam contribuir para o 

controle e, ao mesmo tempo, orientar o julgamento de tais fatos, quando possível. A Ciência 

do Direito que está, assim como as demais áreas do conhecimento, inserida no âmbito da 

sociedade da informação, deve acompanhar os anseios da comunidade para regular as 

inovações tecnológicas. 

As coisas ocorrem de ser constantemente mudadas e, com isso, a tecnologia 

evolui em ritmo bastante ligeiro. A sociedade está cada vez mais conectada, de maneira que o 

tempo e o espaço não se exprimem tão relevantes. Isso influência drasticamente no modo de 

                                                
1BOGO, Kellem Cristina. A história da Internet: como tudo começou. 2016. Disponível em: 

<http://jaymesilva.com.br/ahistoriadaInternet.htm>. Acesso em: 20.01.2019. 
2IANNI, Octavio. A Era do Globalismo. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.   
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viver das pessoas. "A sociedade está cada vez mais estruturado em uma situação de bipolar 

entre a rede e o ser."3 

Os avanços tecnológicos são de grande importância na análise das transformações 

sociais paradigmáticas, impondo determinismo sobre as relações socioeconômicas que 

modificaram o formato de comunicação e, consequentemente, de a sociedade se relacionar. A 

evolução do Direito e da Tecnologia configura-se como algo que reflete no aspecto destas 

mudanças. A nova estrutura social se manifesta de maneira diferente de acordo com cada 

cultura e instituição.4 

A estrutura criada no desenvolvimento tecnológico deu sustentação à sociedade e 

seus sistemas derivados, como a Economia, a Política, a Religião e o Direito. Instituiu-se um 

ambiente que conseguiu ser comum, interligando todos os sistemas em um espaço virtual que 

desloca as relações do ambiente físico. A sociedade, de maneira geral, vive hoje conectada, 

diariamente, nos mais variados dispositivos e aparelhos.  

A cultura digital está relacionada com o aspecto comportamental, abrangendo 

costumes, valores, conhecimento, informação, arte, educação e outros. A vida em sociedade é 

essencial para que haja a manutenção da própria sobrevivência, principalmente porque os 

interesses e necessidades são satisfeitos com a troca de serviços, bens ou de informações. O 

lado negativo de todo esse fenômeno é a maior exposição da intimidade dos usuários da rede 

e até mesmo de pessoas que não a usam, cujos seus direitos são violados com o enprego da 

tecnologia por terceiros. 

Os direitos da personalidade são atributos inerentes ao ser humano, ou seja, já 

nascem com a própria pessoa natural. Estes direitos são irrenunciáveis, intransmissíveis, não 

requerendo nenhum requisito, tampouco dependem do conhecimento ou da vontade da pessoa 

humana. Mesmo que o cidadão não tenha discernimento total da realidade, é dotado de 

personalidade, pelo fato de se constituir ser humano. 

A personalidade, em si, não é direito; é qualidade. É o ser capaz de direitos, fato 

de ser possível estar nas relações jurídicas como sujeito de direito.5 Logo, todos têm direitos 

ligados diretamente à qualidade de ser pessoa, sendo nítida a importância destes direitos e, 

por consequência, a necessidade de mecanismos de defesa para garantir o pleno exercício 

destes.  

                                                
3CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 8.ed. Tradução de Ronei de VanancioMajer. São Paulo: Paz e 

Terra, 2005. (A era da informação: economia, sociedade e cultura; 1). p.41. 
4Ibidem. 
5MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Atual. Vilson Rodrigues Alves.2. 

ed. Campinas: Bookseller, 2000. Tomo I, p. 216. 
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O conceito de personalidade está atrelado à ideia de pessoa. De tal sorte, a 

concepção de personalidade abrange diversos valores, sendo necessária sua tutela jurídica. A 

personalidade é aptidão, reconhecida pela ordem jurídica a alguém, para exercer direitos e 

obrigações. 

A personalidade não pode estar restrita somente à capacidade civil, pois tem por 

objetivo a proteção indispensável à dignidade da pessoa humana e à integridade. Como 

leciona Pontes de Miranda6, “[...] o direito de personalidade, os direitos, as pretensões e ações 

que dele se irradiam são irrenunciáveis, inalienáveis, irrestringíveis. São direitos irradiados 

dele os de vida, liberdade, saúde (integridade física e psíquica), honra e igualdade”. 

A personalidade é um conjunto de características físicas e comportamentais que 

tornam cada pessoa única e exclusiva perante todas as outras, assegurando um espaço para 

que elas possam interagir no concerto social onde se encontram. A personalidade configura 

faculdades jurídicas que são objeto de vários aspectos da própria essência do sujeito, assim 

como de sua proteção fundamental no ambiente lá fora.7 

Pode-se destacar, pois, a proteção à personalidade, na qual tem destaque a notória 

capacidade da interconexão das pessoas por meio dos expedientes digitais e sistemas 

informáticos, disseminados em todas as redes sociais. O ordenamento jurídico pátrio 

inventaria alguns direitos protegidos em reflexo da Sociedade da Informação, destacando, 

como um dos mais relevantes neste contexto, o direito de personalidade, mormente pelo 

grande fluxo nas relações entre as pessoas e as mídias digitais.  

O direito da personalidade garante proteção de características, tanto física quanto 

de comportamento, pertencentes a cada qual, que torna o ser único, singular, dentro do seu 

ambiente de relações. Com a proteção destas características de cada um, é garantido espaço 

para que todos possam interagir livremente. A doutrina define como direito da personalidade: 

“[...] o caráter unitário, dinâmico, ilimitável em si mesmo e individualizado da personalidade 

e a sua adaptação ao mundo exterior”.8 

A proteção aos direitos da personalidade está consagrada na Constituição Federal 

de 1988, no Art. 5º, que dispõe de direitos e garantias individuais, considerados princípios 

fundamentais, a base para todo o ordenamento jurídico, bem como o princípio da dignidade 

                                                
6MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Atual. Vilson Rodrigues Alves. 2. 

ed. Campinas: Bookseller, 2000. Tomo I, p. 216. 
7FRANÇA, Limongi Rubens. Instituições de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 1034. 
8SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra, Ed. 

Coimbra, 2001. p. 111. 
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da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, assim exposto no 

Art, 1º, III. 

Extrai-se da base constitucional do art. 5º, X, CRFB/88, ao dispor a ideia de que 

“[...] são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 

o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. O Código 

Civil 2002, mediante a visão geral da Carta Magna, complementa, em seus Art. 11 ao 21, 

garantindo esse direito, diferentemente do Código Civil de 1916, no qual a valorização era 

para os bens, diferentemente do Diploma atual, regido pelos princípios e fundamentos 

constitucionais. 

Com isso, significa dizer que os direitos da personalidade estão relacionados com 

outros direitos fundamentais, praticamente inseparáveis dos direitos de personalidade. Além 

do caput do artigo 5º, que cuida dos Direitos e Garantias Fundamentais: a garantia da 

inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, sendo 

complementado por seus vários incisos, como a livre manifestação do pensamento com 

vedação ao anonimato (IV); a liberdade para expressão artística, intelectual, científica e de 

cultura sem qualquer espécie de censura (IX); o direito de resposta proporcional à ofensa 

sofrida (V); a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem, sendo assegurado 

direito de indenização decorrente da violação (X). 

Com a compreensão das garantias e direitos amplamente protegidos pela 

Constituição Federal, é identificada a ideia de que o ambiente da Internet deve estar em 

conformidade com estas proteções, principalmente pela garantia dos próprios usuários, 

funcionando como um canal de preservação da personalidade e do exercício da cidadania nos 

meios digitais. 

Esta facilidade e rapidez trazidas pela tecnologia tem seu lado negativo. Pode-se 

mencionar as ofensas à intimidade e outros direitos da personalidade agravados pela 

velocidade de propagação e alcance das ofensas no ambiente digital. Em razão da ausência de 

uma legislação específica, o Poder Judiciário e a doutrina inauguraram os debates sobre o 

grau de responsabilidade das empresas que disponibilizam os meios de acesso à rede, 

constatando o alto grau de reprovabilidade das ofensas proferidas no mundo virtual pela 

amplitude e rapidez de propagação. É necessário definir quais são os direitos da personalidade 

com foco no direito à intimidade como direito autônomo, e os tipos de provedores de Internet, 

delimitando o grau de responsabilidade de cada um pelas ofensas proferidas dentro de seus 

recursos pelo tipo de serviço oferecido. 
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Até a edição do Marco Civil da Internet, as decisões do Superior Tribunal de 

Justiça, posicionamento ratificado na legislação específica, tiveram papel fundamental na 

definição do tipo de responsabilização civil adotado para os provedores de Internet, gênero 

que engloba todos os que oferecem serviços ligados à rede mundial de computadores ou por 

meio dela, subdividindo estes em “provedores de conexão e provedores de aplicação.” O foco 

desta investigação está nos provedores de aplicação, responsáveis pelo conteúdo veiculado na 

rede. 

Acompanhando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, 

antecedente da iniciativa legislativa, prevaleceu uma responsabilidade civil subjetiva, que 

deve ser criticada, porquanto as ofensas, principalmente nas redes sociais, têm a gravidade 

maximizada pela rápida propagação e alcance do conteúdo. A responsabilidade subjetiva é 

uma proteção excessiva para um setor relativamente novo que só tende a crescer, seja em 

faturamento das empresas ou em alcance de usuários. Postula-se, no primeiro momento, a 

responsabilização objetiva dos provedores de aplicação pelo conteúdo veiculado em suas 

plataformas. 

Ante o exposto, inicia-se a Seção 2 com o conceito de microssistema da Internet, 

apontando seus mais relevantes princípios gerais, bem como os específicos, positivados no 

Marco Civil da Internet e na nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Conceituam-se 

operadoras de Internet e tipos de serviços prestados, fazendo uma relação com o grau de 

responsabilidade que cada uma pode ter em relação às ofensas aos direitos da personalidade 

dentro de suas plataformas. Mencionam-se, também, as consequências deste novo modus 

faciendi de organização social, baseada na informação e seus reflexos sobre o direito à 

intimidade, especificando a ideia de que o atual modelo de responsabilidade civil adotado 

pela legislação torna a intimidade das pessoas excessivamente frágil, em razão do grau de 

responsabilização dos ofensores pelo sobejante protecionismo legislativo aos provedores de 

Internet. 

Na Seção 3, impende que se analisem os institutos do Marco Civil da Internet em 

relação à responsabilidade civil dos provedores, relacionando com as decisões anteriores do 

Superior Tribunal de Justiça, ratificadas pela legislação específica. Apontam-se, ainda, o 

contexto e os principais institutos jurídicos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 

13.709/2018, mostrando a sua importância para a regulação da responsabilidade civil dos 

provedores e as alterações ao Marco Civil da Internet. Contextualizam-se, ainda, os principais 

institutos da nova lei de proteção de dados pessoais o seu contexto mundial. 
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A Seção 4, demanda apontar as duas principais teorias requeridas para a 

justificação de uma responsabilidade objetiva dos provedores de Internet – Teoria do Risco 

Proveito e Teoria do Risco Criado – relacionando-as aos institutos pertinentes do Código de 

Defesa do Consumidor. Conceituam-se as especificidades das redes sociais, noções sobre 

deep web e inteligência artificial, tendo vista características nestes sistemas que facilitam a 

ofensa ao direito a intimidade. Por fim, reporta-se à necessidade de uma objetivação da 

responsabilidade civil dos provedores de Internet em relação aos conteúdos próprios e de 

terceiros disseminados por seus serviços, com amparo na Teoria do Risco, pois o fato de 

filtrar os dados e analisar os indicadores pode ser incorporado aos serviços, com vistas a não 

configurar censura, tampouco quebra de outros direitos fundamentais, havendo um interesse 

econômico das operadoras em oferecer meios para a disseminação rápida de informações, 

além da criação de uma excludente de responsabilidade que isente os provedores de indenizar. 

A demanda acadêmica (stricto sensu) sob relato tem como principal procedimento 

a análise de documentos por meio da leitura de livros, revistas, artigos e publicações 

periódicas atinentes à senda do Direito. Recorre-se a obras nacionais e estrangeiras acerca do 

conceito de Sociedade da Informação, direitos da personalidade, direito à intimidade, deep 

web, redes sociais e a responsabilidade civil dos provedores de Internet, focando, ainda, em 

pesquisas de mídia e estatísticas sobre os meios mais utilizados para propagar a informação, 

além de se proceder à análise da legislação e jurisprudência pertinentes. A demanda é de teor 

exploratório, analisando como o direito à intimidade é afetado no ambiente virtual e de que 

modo são os provedores de Internet responsabilizados por estas ofensas. A busca é, ainda 

quantitativa, aportando dados estatísticos, com vistas a compreender as tendências da 

comunicação na Sociedade da Informação, apontando preferências, comportamentos e outras 

ações de componentes da sociedade. 

A quantificação de atitudes, opiniões e comportamentos é empregada para 

generalizar os resultados de uma população de amostra maior. As conclusões e generalizações 

são formuladas no final do estudo, declaradas com grau de certeza predeterminado. Por fim, 

se recorre ao método dedutivo, começando com as premissas maiores, ao se estabelecer 

relações com premissas menores, com o objetivo de aportar a uma conclusão lógica sobre a 

necessidade de uma modificação ou não do atual sistema de responsabilidade civil aplicado às 

operadoras de Internet no Brasil. 
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2 INTIMIDADE FRÁGIL NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

                  O contexto de pluralidade social, revolução tecnológica, massificação da internet e 

meios de comunicação, além da maior solidariedade entre os povos, promoveu uma 

modificação na ideia do direito. normas de caráter rígido tornaram-se incapazes de 

regulamentar questões subjetivas como a justiça social, o bem comum e a personalidade. 

2.1 O MICROSSISTEMA DO DIREITO DIGITAL 

Esta passagem do individualismo ao solidarismo social, expressa na nova 

concepção de pessoa, não mais o sujeito abstrato e formal da Modernidade, mas daquela com 

função dentro do meio social, contexto no qual surgem os microssistemas, evolução natural 

da legislação no terreno da Hermenêutica, buscando o melhor caminho para dirimir 

problemas sociais. Para se entender o que é um microssistema, é essencial, preliminarmente, 

analisar o contexto histórico que culminou na criação dos microssistemas. 

Os códigos civis têm historicamente maior grau de abrangência temática, ao passo 

que os microssistemas se preocupam com temas específicos, razão por que estão se alastrando 

no Direito brasileiro. O contexto atual de descodificação retira os códigos de larga 

abrangência temática e dão espaço aos múltiplos microssistemas. Os códigos e também os 

microssistemas, geralmente, se utilizam de cláusulas gerais, mais facilmente interpretadas 

conforme o período histórico, concedendo mais durabilidade à norma. Para a adequação dos 

microssistemas, entretanto, é necessário um contexto de descodificação. 

A criação de microssistemas nasce da incapacidade dos códigos na 

regulamentação específica de todas as possibilidades carentes de regulamentação. Houve um 

fracionamento dos assuntos gerais em outros pequenos ordenamentos, para tratar de situações 

especiais. Luiz Ricardo Lorenzetti9 compara esta descodificação a uma explosão, como a do 

Big Bang: 

 

A explosão do Código produziu um fracionamento da ordem jurídica, semelhante ao 

sistema planetário. Criaram-se microssistemas jurídicos que, da mesma forma como 

os planetas, giram com autonomia própria, sua vida é independente; o Código é 

como o sol, ilumina-os, colabora em suas vidas, mas já não pode incidir diretamente 

sobre eles. Pode-se também referir a famosa imagem empregada por Wittgenstein 

aplicada ao Direito, segundo o qual, o Código é o centro antigo da cidade, a que se 

acrescentam novos subúrbios, com seus próprios centros e características de bairro. 
Poucos são os que se visitam uns aos outros; vai-se ao centro de quando em quando 

para contemplar as relíquias históricas. 

 

                                                
9LORENZETTI, Luis Lorenzetti. Fundamentos do Direito Privado. SP: Rev. dos Tribunais, 1998. p. 4. 
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Nessa alegoria, o código é o centro histórico de uma cidade antiga, onde as 

pessoas vivem em bairros com características próprias de maneira autossustentável, porém, 

vez ou outra, para obter algum recurso principiológico, elas visitam o centro. Nesta 

contextura, percebe-se maior participação jurisprudencial e doutrinária, dando flexibilidade às 

interpretações, aumentando as vertentes do Direito. A Constituição torna-se fonte 

preponderante para interpretar todo o ordenamento jurídico.  

                   O fenômeno da constitucionalização afetou o Direito privado, houve uma 

personalização do direito civil, no sentido da crescente importância de princípios como a 

dignidade da pessoa humana, elevando a Constituição ao centro do ordenamento jurídico.10 

Com a preponderância da norma constitucional e o surgimento dos microssistemas, impõe-se 

uma sistemática para a resolução de possíveis conflitos entre as normas. Alguns critérios 

podem ser invocados, como especialidade, temporalidade e hierarquia das normas.11 

Estes critérios são fundamentais para a inclusão dos microssistemas no 

ordenamento brasileiro. A especialidade constitui o critério pelo qual a lei específica 

prevalece em relação à geral. A temporalidade, quidem, consiste no fato de a lei mais recente 

se sobrepor à mais antiga. E a hierarquia, in alia manus, no âmbito da qual a lei mais 

complexa, conforme seu processo legislativo, se sobrepõe à lei menos complexa. No interior 

do Direito privado, qualquer microssistema criado deve levar em conta os princípios gerais 

desse Direito, para depois desenvolver orientações principiológicas próprias, em busca de 

constante harmonia. Há de se considerar sempre a Constituição como base de todo o 

ordenamento, e a dignidade da pessoa humana como seu princípio geral, sendo constituída do 

respeito à integridade física e intelectual. 

O princípio da função social também possui grande relevância no Código Civil de 

2002, que veio para modificar o caráter individualista do Direito privado a fim de privilegiar a 

coletividade. O princípio da boa-fé é estruturante do sistema brasileiro e também é destacado 

na principiologia dos microssistemas. Este objetiva a prática constante dos deveres de 

lealdade, transparência e informação entre os contratantes, tanto sob a égide comportamental 

quanto sob abrigo psíquico. Dependendo, então, da área do Direito, os microssistemas 

possuem princípios gerais e específicos que devem buscar uma harmonização do 

ordenamento jurídico, podendo ainda existir princípios expressos na legislação, ou tácitos, 

significat quod, os não previstos expressamente. 

                                                
10AMARAL, Francisco. O Direito Civil na Pós-Modernidade. Direito civil: atualidades. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2003. pp. 74 -76. 
11BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: Ícone, 1995. p. 34. 
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Tomando como ponto de partida a ideia de que os microssistemas são uma 

realidade na legislação brasileira, podem ser citados alguns de alçada relevância, cada um 

com características exclusivas e princípios próprios: (a) Direito do Consumidor: 

vulnerabilidade, princípio da defesa do consumidor, princípio da boa-fé Objetiva; (b) 

Biodireito: responsabilidade, dignidade e autonomia privada; (c) Estatuto do Idoso: institutos 

próprios, como o transporte interurbano gratuito - artigo 39 da Lei 10.741/03; (d) Estatuto da 

Criança e do Adolescente: ato infracional - artigo 103 da Lei 8.069/90 e medidas 

socioeducativas - artigo 112 da mesma lei. 

Sem limites geográficos, a comunicação digital acarreta violações de direitos que 

normalmente refletem nas relações sociais e comerciais. Impende necessário um sistema 

jurídico de repercussão mundial, suficiente para atender, administrar e solucionar problemas 

procedentes da Internet. Surgiram, assim, várias correntes que buscam regular a utilização da 

Internet, para buscar a solução de lesões de direitos em que houvesse o uso dos meios 

informáticos. Uma das maiores dificuldades jurídicas no Brasil é a criação de um diploma 

legal suficientemente eficaz para regular as relações fomentadas pela evolução tecnológica. A 

velocidade evolutiva da tecnologia, entretanto, supera a capacidade legislativa dos países com 

vistas a regulamentá-la.  

Mencionam-se as três principais correntes que buscam a regulamentação da 

Internet: (a) Corrente Liberatória - acredita que a própria Internet deve se regular, evitando 

desestimulo na evolução tecnológica pela interferência do Estado; (b) Corrente Regulatória: a 

posição dessa tendência é pela ampla regulamentação, com maior controle e mais 

fiscalização; (c) Corrente Minimalista - havida como mista e moderna, consoante a qual deve 

existir regulamentação dos pontos mais importantes, deixando os demais para uma 

autoregulação da rede, evitando, assim, os excessos. 

O microssistema do Direito Digital deve definir seus princípios e regras, adotando 

uma posição mista e moderna, evitando repressão desnecessária à rede, porém 

regulamentando os pontos mais importantes, driblando ofensas no mundo virtual. Entende-se 

como princípios expressos do microssistema do Direito Digital aqueles previstos no Marco 

Civil da Internet e na Lei Geral de Proteção de Dados pessoais, além de alguns princípios não 

expressos, como o da função social do Direito Digital e o da inclusão digital, porém de grande 

relevância para a regulamentação deste ramo do Direito. 

Estes princípios são fundamentais para a resolução de lacunas legislativas, haja 

vista a impossibilidade de as regras regularem todas as hipóteses do mundo fático. Existem 
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alguns princípios que se consolidaram para a solução de lacunas no ambiente virtual. O 

problema de saber se um determinado princípio de Direito é constitutivo para o sistema inclui 

indagar se ele é significante para o âmbito jurídico em causa e é este de novo equivalente à 

generalidade de um princípio.12 

A doutrina criou alguns passos, para a identificação de um princípio, sendo o 

primeiro verificar a maneira de abstração da norma, para, a posteriori, verificar se há outras 

normas que possibilitem diminuir a lacuna do seu sentido. O segundo consiste em procurar 

casos idênticos, para saber quais os comportamentos havidos como necessários para a sua 

análise. O terceiro é formado da pesquisa e catalogação de eventos semelhantes e análise dos 

valores utilizados nas soluções. O quarto configura-se em examinar a decisão de um caso pelo 

percurso inverso.13 

Existem princípios do microssistema do Direito Digital não positivados nas leis 

específicas, em virtude da rápida modificação das relações virtuais, em detrimento da falta de 

celeridade do processo legislativo. O Marco Civil da Internet – Lei nº 12.965/14 é a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais – Lei nº 13.709/18 - compreendem as principais fontes da 

legislação específica do Direito digital. São aqui abordados alguns princípios não positivados 

nestas duas leis, e, posteriormente, mostrados alguns deles positivados, objetivando fornecer 

uma visão geral do microssistema do Direito Digital. Os demais institutos da legislação 

específica devem ser apontados de maneira mais analítica na Seção 3. 

 

2.1.1 Princípios tácitos 

 

O parágrafo único do art. 3º do MCI prevê que “os princípios expressos nesta Lei não 

excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, configurando rol 

exemplificativo. Não é necessário que um princípio esteja expresso para existir no 

ordenamento jurídico. Miguel Reale14, autor do projeto de lei do Código Civil de 2002, 

afirmava que “[...] a maioria dos princípios gerais de direito, porém, não constam de textos 

legais, mas representam contextos doutrinários”.  

                                                
12CANARIS, Claus Wilhelm. Pensamento Sistemático e conceito de sistema na Ciência do Direito. 2. ed. 
Introdução e tradução de Antônio Menezes Cordeiro. Lisboa:  Fundação Calouste Gulbekian, 1996. P. 176. 
13ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005. p. 94. 
14REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 301. 
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                   Assim como o Código Civil, os microssistemas, inclusive do Direito Digital, 

possuem princípios expressos como o princípio da proteção aos dados pessoais, princípios da 

construção e utilização responsável dos meios informáticos, previstos expressamente no 

Marco Civil da Internet. Assim, possuem também princípios tácitos com efetividade jurídica. 

Examinam-se três princípios tácitos, classificados como fundamentais para o 

desenvolvimento deste estudo: (i) princípio da função social do Direito Digital, (ii) princípio 

da inclusão digital, (iii) princípio da não soberania dos estados sobre a Internet. 

O princípio da função social do Direito Digital decorre da Constituição Federal de 

1988. A dignidade da pessoa humana é protegida, implicando visão atendida ao bem-estar da 

pessoa. O Estado Democrático de Direito passa a exigir do legislador obediência a valores 

fundamentais da pessoa humana, inclusive restringindo direitos considerados absolutos, 

inicialmente em detrimento da propriedade privada. A função social da propriedade e a 

função social da empresa foram inseridas na Constituição Federal no rol dos direitos e 

garantias fundamentais. Estão previstos no art. 5º, inciso XXIII; e arts. 186 e 170 da CF. É 

funcional a propriedade que respeite a dignidade da pessoa humana e contribua para o 

desenvolvimento social e econômico do País, propiciando a diminuição das desigualdades. 

Há também a função social nos contratos, prevista no art. 421 do Código Civil. A função 

social é diretriz no ordenamento jurídico, portanto, princípio norteador. 

A função social tem fundamento na solidariedade, de modo a romper com o 

espírito individualista que marcou a ordem civil do século XIX e início do século XX. Como 

já observado, a solidariedade social, como um dos princípios objetivos da República 

Federativa Brasileira, se espraia no ordenamento jurídico e se instrumentaliza na função 

social dos institutos do Direito Civil.15 

O Microssistema do Direito Digital também é regulado pelos princípios 

constitucionais, ao passo que a função social tem aplicabilidade aos institutos legais privados, 

como a propriedade, a empresa e os contratos. Com efeito, as invenções tecnológicas, entre 

elas a Internet, devem promover o bem para a população e servir à humanidade. Pode-se fazer 

menção aos jogos eletrônicos como função de lazer. A função social busca equilibrar quatro 

elementos - sociais, econômicos, políticos e pedagógico-culturais. 

                 O Princípio da Inclusão Digital, decorrente das mudanças nas relações sociais, 

impostas pela evolução das tecnologias, no contexto da sociedade da informação, pode 

acarretar a marginalização daqueles que não detêm acesso à tecnologia. A parcela da 

                                                
15GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da Gama (org). Função Social no Direito Civil. 2.ed. São Paulo: Atlas, 

2008. p.17. 
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população, geralmente de baixa renda, com acesso restrito as inovações tecnológicas, 

encontra dificuldade de incluir-se no mercado de trabalho, pela falta de familiaridade com as 

ferramentas tecnológicas utilizadas pelas empresas. 

O chamado analfabetismo digital é uma séria preocupação dos Estados que 

adotam políticas para promover inclusão tecnológica. O Marco Civil da Internet nos artigos 

26 e 27 faz referências à necessidade de promover a inclusão as tecnologias, adotando a 

educação digital em âmbito de todos os níveis ensino fundamental, médio e superior e pelas 

iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da Internet como ferramenta 

social. 

O Estado deve promover a inclusão digital, buscar reduzir as desigualdades, 

sobretudo entre as regiões do País, no acesso às tecnologias da informação e comunicação e 

no seu uso e fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional. A inclusão digital é um 

princípio de conteúdo abstrato, necessitando de complementação de outras normas, sempre à 

procura de promover a dignidade da pessoa humana. 

O Princípio da não soberania dos Estados sobre a Internet trata do domínio dos 

Estados soberanos sobre parcela da Internet. A noção de soberania não se aplica de modo 

equivalente quando se fala em âmbito nacional e internacional. Internamente, o poder 

soberano é absoluto, enquanto no âmbito internacional é uma independência aos demais 

Estados soberanos. A soberania, no contexto da Internet, relativiza a concepção de soberania, 

pois cria um vínculo de coordenação, outro modelo, no qual hão de existir a cooperação e a 

solidariedade. 

Após divulgação de casos de espionagem pela utilização de tecnologias 

conectadas à Internet, no ano de 2013, aumentaram as discussões sobre a regulamentação 

universal da rede, porém os organismos internacionais, apesar de debaterem o assunto, 

expressam negativas de grandes países, como os Estados Unidos, que são contra qualquer 

tentativa de regulamentação que lhe possa afetar a soberania. A globalização promove a 

interdependência dos Estados soberanos e modifica a própria ideia de soberania.  

No Brasil, o Marco Civil da Internet, no artigo 2º, inciso I, reconhece o caráter 

mundial da Internet, onde é vedado definir fronteiras de atuação. Logo, nenhum Estado tem 

soberania sobre a Internet, podendo apenas regular por legislações internas, porquanto a RMC 

é havida como patrimônio mundial que deve ser mantido feito instrumento hábil e de âmbito 

comum às nações. O Brasil não pode criar uma restrição à Internet que seja aplicável fora do 

País, assim como outros Estados soberanos não podem regulamentar a Internet dentro do 
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Território brasileiro. Na situação política atual, dificilmente, haverá um consenso que venha a 

convergir para uma regulamentação universal da rede, onde todos os países concordem em 

abrir mão de parcela de sua soberania sobre a rede. 

 

2.1.2 Princípios expressos no Marco Civil da Internet 

 

O que se busca pela sociedade de informação é o bom uso dos meios 

informáticos. A rede precisa garantir uma sensação de segurança para seus usuários, ou sua 

existência pode ser ameaçada. De tal maneira, a responsabilização por infrações cometidas no 

ambiente virtual é fundamental para inibir a sensação de impunidade e aumentar o número de 

usuários e atividades desenvolvidas na Internet.  

Este é o princípio da utilização responsável dos meios informáticos, previsto no 

MCI, artigo 3º, inciso VI, propondo a “responsabilização dos agentes de acordo com suas 

atividades, nos termos da lei”. Assim, o princípio exige das empresas a criação de 

mecanismos de segurança de dados, dos usuários uma conduta correta e do Estado a 

responsabilização de infratores por possíveis danos causados. 

Este princípio é muito importante para o corrente estudo, por se reportar a 

cuidados que devem ser adotados para evitar lesões aos usuários da Internet e terceiros. As 

empresas e os sítios que utilizam a Internet devem adotar uma política de privacidade, já que 

dados pessoais podem transitar na rede. Mesmo com estes cuidados, os riscos existem, 

todavia as empresas, quando criam os sistemas, devem visar sempre à segurança e à 

privacidade, evitando a má utilização dos dados de usuários da rede. 

Em alguns casos, os dados não podem ser absolutamente sigilosos, podendo-se 

mencionar o banco de dados médico. A sociedade está repleta de informações pessoais 

inseridas em coleções de dados de variados sistemas, em diversos locais. Infelizmente, a 

privacidade torna-se algo bem mais complexo, na medida em que os dados pessoais são 

introduzidos nos sistemas de informação. Muitas vezes, os sistemas de informática não 

impedem que estas informações sejam acessíveis a terceiros. 

Os dados podem ser coletados de variadas maneiras, uma das quais conforma os 

cookies, cujo programa de navegação capta dados conforme a preferência do usuário para 

ajudar na navegação na Internet, agilitando o acesso às informações pretendidas. Tal 

ferramenta é utilizada, também, para traçar o perfil do usuário e enviar propagandas que 

possivelmente despertarão o interesse deste usuário. É possível, no entanto, também traçar um 
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perfil do usuário com as informações coletadas sem sua autorização, descobrindo seus 

interesses, hábitos, opção sexual e outras informações que lhe violem a intimidade, além de 

lesionar os direitos autorais. 

Todos são responsáveis pelos atos que praticam pela Internet, seja no âmbito cível 

ou na esfera criminal, independentemente de ser a pessoa natural ou jurídica. Isso acontece 

tanto em situações prejudiciais que envolvam o comércio eletrônico quanto nas que decorrem 

de violação contra a intimidade de alguém. Os meios informáticos não estão isentos das 

circunstâncias legais. Este ensaio, contudo, não chega à esfera da responsabilidade civil e às 

lesões à intimidade. 

O princípio da utilização responsável dos meios informáticos procura a 

responsabilidade, tanto dos provedores de Internet como dos usuários. As consequências 

oriundas da má utilização das informações disponibilizadas na Internet devem ser reparadas, a 

fim de promover o equilíbrio na rede mundial de computadores (RMC). Imagine-se a situação 

decorrente do uso indevido de imagens ou da violação da privacidade por um terceiro, 

supondo-se, ainda, que este obtenha proveito econômico sobre a circunstância. Existem, aí, o 

enriquecimento ilícito e o dever de indenizar. 

                   O Marco Civil da Internet prevê em seu artigo 3º, dos incisos I ao VIII princípios 

específicos do Microssistema da Internet, que disciplinam o uso da Internet no Brasil: I -

garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos 

da Constituição Federal; II - proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais; IV - 

preservação e garantia da neutralidade de rede; V - preservação da estabilidade, segurança e 

funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões 

internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; VI - responsabilização dos agentes de 

acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação da natureza participativa da 

rede; VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na Internet, desde que não 

conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei. 

                   A garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de 

pensamento, nos termos da Constituição Federal, art. 5º, inciso IX, dispõe sobre a liberdade 

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

comunicação, independentemente da censura ou licença”; ainda estabelece o direito de 

informação, previsto no art. 220, que veda qualquer forma de restrição ou censura. O MCI, no 

artigo 3º, faz referência à liberdade de expressão como princípio do uso da Internet: “garantia 

da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da 
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Constituição Federal”. Reafirma, assim, a importância do instituto constitucional e a 

necessidade de respeitá-lo também no ambiente virtual. 

A imprensa não se restringe apenas aos jornais, revistas, rádios e emissoras de 

TV. Os sítios de conteúdo são fontes de imprensa, pois publicam notícias, artigos científicos, 

fotos e outras matérias que exprimem o pensamento. A censura, principalmente nos países 

ditatoriais, é marcada por privação da liberdade da imprensa e acesso à Internet. Esta 

liberdade de expressão não é absoluta; os direitos autorais e da personalidade devem ser 

protegidos.  Em suma, o que se pretende é garantir o direito de informar e ser informado. 

No Marco Civil da Internet, o legislador optou no inciso II do art. 3º pelo 

reconhecimento apenas da proteção à privacidade e não citou a intimidade. Existem, in 

effectus, duas correntes: uma que entende privacidade e intimidade como distintas e outra que 

compreende tudo definido no conceito de privacidade. Estes pendores de pensamento são 

referidos em item seguinte deste experimento. O art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.965/14, faz 

menção, porém, ao direito à intimidade: “o acesso à Internet é essencial ao exercício da 

cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: inviolabilidade da intimidade e 

da vida privada”. É sensível, pois, uma contradição na lei, mas a doutrina assere que a 

privacidade contém a intimidade, de sorte que se pode estender a proteção deste princípio 

também à intimidade. 

Privacidade ou proteção da vida privada constitui aquela que foge da esfera da 

atuação pública. Consiste no direito que cada pessoa tem de assegurar a paz, a tranquilidade 

de uma parte de sua vida, a parte que não está consagrada a uma atividade pública.16 

Imprescindível é destacar a noção de que pessoas famosas têm direito à intimidade, podendo 

ser restringida pelo consentimento da pessoa. 

No campo do direito à intimidade são protegidos, dentre outros, os seguintes bens: 

confidências, informes de ordem pessoal (dados pessoais); recordações pessoais; 

memórias, diários, relações familiares, lembranças de família, sepultura, vida 

amorosa, ou conjugal, saúde (física e mental); afeições, entretenimento; costumes 
domésticos e atividades negociais, reservadas pela pessoa para si e para seus 

familiares (ou pequeno circuito de amizade) e, portanto, afastados da curiosidade 

pública.17 

 

O direito à intimidade auferiu relevo com a evolução tecnológica, sobretudo, dos 

meios de telecomunicações e das ciências de espionagem. A utilização de computadores e a 

                                                
16SZANIAWSKI, Eliomar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2005. p. 291. 
17BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. p. 

10. 
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facilidade de manipulação de dados pessoais nos sistemas de informação foram propiciadas 

por meio de cadastramento de consumidores e de serviços, inclusive na esfera pública. Em 

relação às redes sociais, como o Twitter e o Facebook, a intimidade é constantemente violada. 

Em muitos casos, fotos, vídeos e textos podem expor a intimidade das pessoas, sem o 

conhecimento e consentimento do envolvido. A intimidade ante os meios tecnológicos 

encontra-se fragilizada, sendo difícil definir o que lesa ou não esse direito. Muitas vezes os 

usuários utilizam os recursos da Internet sem ter a real noção das amplas possibilidades de 

violação da sua esfera mais íntima. 

O princípio da proteção dos dados pessoais, de grande relevância, previsto no 

MCI, foi regulamentado na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Em razão de sua 

importância, o inciso III do art. 3º trata como princípio a “proteção de dados pessoais, na 

forma da lei”. Expressa a necessidade de proteger a intimidade dos usuários, evitando a 

possível negociação dos indicativos pessoais armazenados em bancos de dados de sítios 

comerciais ou para outras situações que submetam seu titular à vulnerabilidade.  

Os bancos de dados caracterizam-se, em termos gerais, por constituírem um 

conteúdo de informações dos mais diferenciados assuntos que o seu criador intenta coletar. A 

sociedade é cercada por uma diversidade de banco de dados públicos e privados. O mau uso 

dos bancos de dados, pela criação de perfis para a publicidade ou outros fins, sem o 

consentimento dos titulares, é o grande problema destes armazenamentos. 

Os dados traduzem aspectos da personalidade e revelam comportamentos e 

preferências, permitindo até traçar um perfil psicológico dos indivíduos. Dessa 

maneira, podem-se detectar hábitos de consumo, que têm grande importância para 

a propaganda e o comércio. É possível, por meio dessas informações, produzir uma 

imagem total e pormenorizada da pessoa, que se poderia denominar de traços de 
personalidade, inclusive na esfera da intimidade. O cidadão converte-se no 

denominado homem de cristal”.18 

 

A captação destes dados ocorre de modo imperceptível para os usuários. Dados 

sobre religião, opção sexual, saúde e orientação política podem ser usados com intuito de se 

tornarem elementos para discriminação. O mau emprego pode ocasionar a violação ao direito 

à igualdade. A proteção aos dados pessoais é, assim, uma maneira de proteger a própria 

intimidade e não os dados em si. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais contém diversas 

novidades que visam a protegê-los mais efetivamente. Os institutos desta lei são objeto de 

escólios em seção posterior. 

                                                
18LIMBERGER, Têmis. O direito à intimidade na era da informática: a necessidade de proteção dos dados 

pessoais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 58. 
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Inserido no inciso IV do art. 3º do MCI, o princípio da preservação e garantia da 

neutralidade de rede prevê que todas as informações correntes na rede devem trafegar com a 

mesma velocidade para quaisquer usuários. Isso acarretaria a aplicação do princípio da 

igualdade no âmbito digital. De efeito, não poderia existir qualquer interferência neste tráfego, 

tampouco discriminações em decorrência do seu uso. Os provedores de acesso à Internet, 

principalmente os de banda larga, criaram políticas de discriminação com tarifação 

diferenciada ou velocidades conforme a rapidez dos serviços. 

Sítios como o Youtube, que permitem a postagem de vídeos pelos seus usuários, 

necessitam de mais uso da banda larga. Os provedores de acesso à Internet, como também os 

de hospedagem de sítios, alegaram possuir o direito de cobrar para disponibilizar seus 

conteúdos em decorrência do enorme fluxo de dados. O acesso restrito em virtude da 

limitação do fluxo de dados acarreta inibição do uso livre à Internet. O usuário era tarifado ou 

bloqueado, em razão da maneira de empregar a rede. Assim, esta prática inibia à inovação, 

visto que, com o acesso restrito do usuário, consequentemente, sua exploração e criação 

ficariam desestimuladas. Este fato trouxe uma discussão em torno da adoção de uma política 

mais neutra pelos provedores de acesso à Internet. 

Surgindo a neutralidade da rede, o usuário, uma vez conectado ao sistema, deve 

usufruir de tudo o que pode ser fornecido pela conexão, independentemente da qualidade dos 

serviços do provedor. Desse modo, o que vale é o aproveitamento da conexão, que é pública e 

merece igual tratamento em relação ao conteúdo disponível nos sítios e portais de notícias a 

todos os internautas. O acesso pela iniciativa privada com tarifação sem hierarquização dos 

serviços consiste em delegar a exploração do uso da Internet para a iniciativa privada, que 

deve garantir bons serviços, não podendo, entretanto, cobrar nenhuma taxa a mais por esta 

qualidade. 

A preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de 

medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas 

práticas, é objeto do V do art. 3º do MCI, que trata do princípio da “preservação da 

estabilidade, segurança e funcionalidade da lei, por meio de medidas técnicas compatíveis 

com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas”, aplicável aos 

provedores e usuários. A rede foi criada com o objetivo de globalizar as informações e servir 

como meio de comunicação eficaz e acessível a todos. Este princípio protege esta 

estabilidade, a inviolabilidade. 
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A estabilidade é adquirida com a conquista da confiança dos usuários, pela sua 

diversidade de utilidades e segurança com o combate a vírus, manutenção do sigilo de dados 

confidencias e a responsabilização dos ofensores. A segurança da Internet é de preocupação 

internacional, principalmente, após a invasão dos Estados Unidos em uma diversidade de 

sistemas informáticos, como o do Brasil, conforme foi relatado em 2013, pelo ex-agente da 

CIA (Agência Nacional de Inteligência do governo ianque) e da NSA (Serviço de Segurança 

Nacional dos Estados Unidos), Edward Snowden. A matéria é bem mais complexa do que se 

pensava, pois colide com temas internacionais de alta espionagem. 

O conceito de “boas práticas”, mencionado no respectivo inciso, é subjetivo. 

Dependerá de cada um conceituar o que são boas práticas no uso da rede. Podem estas ser de 

cunho estritamente comportamental, como o que chamam de netiqueta, hábitos criados em 

razão da Internet, como o de não escrever em palavras maiúsculas, pois isso seria o mesmo 

que gritar na comunicação entre os internautas. De semelhante modo, as boas práticas podem 

ser as não nocivas ao desenvolvimento livre da rede, que se resume em não encaminhar e-

mails em massa ou criar programas considerados como vírus. 

O já citado Princípio da responsabilização dos agentes de acordo com suas 

atividades, traz a expressão o estudo da responsabilidade civil, utilizado para qualquer 

situação que envolva pessoas naturais ou jurídicas que sofrem uma lesão e, por isso, devem 

ser reparadas. O artigo 3º, inciso VI do MCI, refere-se aos artigos 18 a 21 que tratam da 

responsabilidade dos agentes por conteúdo gerado por terceiros. Na verdade, a norma tenta 

regulamentar o assunto, dando responsabilidade civil aos provedores de acesso, sítio de 

hospedagem ou mesmo portais que permitem o funcionamento de fórum para discussão, 

como o caso das redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. 

Qualquer usuário da Internet pode responder, sendo provedor ou usuário, e, 

independentemente de exercerem atividades empresariais ou não, podem ser 

responsabilizados. A responsabilidade civil na Internet é ponto fundamental desta dissertação 

de mestrado, sendo necessária a noção de que a Internet não é “terra de ninguém”, onde se 

pode lesar o direito de outros e não ser responsabilizado. Examinam-se na subseção sequente 

os tipos de provedores de Internet, para definir precisamente a responsabilidade aplicável a 

cada tipo de provedor. 

No que é pertinente ao princípio da natureza participativa da rede, o artigo 3º, 

inciso VII do MCI, reconhece que a RMC é colaborativa em razão da sua essência, criada 

pela alimentação dos próprios usuários. Esse princípio pretende manter a Internet no seu 
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ofício de incluir e propagar a informação. Sendo, pois, interessados, esta natureza 

participativa é reflexo de uma moderna legislação que abre espaço para a discussão na 

sociedade de projetos de lei, adoções de políticas públicas por parte do governo ou qualquer 

outra situação em que o Estado ou organismos internacionais tenham de agir. Desta maneira, 

qualquer necessidade de regulamentação de matéria pertinente às políticas nacionais deve, 

dentro do possível, partir de debates abertos com a população. 

A Internet é transnacional, de sorte que qualquer pessoa interessada, 

independentemente de nacionalidade, é parte legítima para se manifestar. Quando o legislador 

utiliza a unidade de ideia “preservação da natureza”, já reconhece que em sua essência a 

Internet se caracteriza como participativa e deve permanecer desse modo. Por isso, é 

importante proteger esta qualidade intrínseca de sua existência. Há todo um processo cultural 

envolvendo a sua formação, além de a participação aberta com a sociedade em geral ser um 

traço bem marcante de sua “personalidade”. 

O inciso VIII do art. 3º do MCI dispõe sobre o princípio da liberdade dos modelos 

de negócios promovidos pela Internet. Garante que o comércio eletrônico e as diversas 

atividades comerciais realizadas por meio da Internet podem ocorrer livremente. O comércio 

eletrônico trouxe outros conceitos, por via dos quais o usuário pode, em qualquer lugar do 

Mundo, realizar compras as mais diversificadas possíveis. Pode também acessar o seu banco e 

fazer operações financeiras sem precisar se deslocar. 

Estes configuram comportamentos que fazem parte da vida moderna e devem, 

pois, ser incentivados, com a mínima intervenção do Estado, de modo a não inibir sua 

evolução. Portanto, esse dispositivo normativo inserido no corpo da lei tem por finalidade 

precípua conceituar a liberdade de comércio como um princípio, com o fito de promover ou 

assegurar a iniciativa privada, no que diz respeito à circulação de riquezas e receitas  

produzidas pela grande rede. 

 

2.1.3 Princípios expressos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/2018, no Artigo 2º, I e 

IV, adota como fundamento, dentre outros, o respeito à privacidade e a inviolabilidade da 

intimidade, da honra e da imagem. No artigo 2º, VII, a seu turno, cuida dos direitos humanos 

e do livre desenvolvimento da personalidade. No artigo 6º, são previstos dez princípios, além 

da boa-fé, que se referem, especificamente, à atividade de tratamento de dados pessoais. 
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(I) finalidade: prescreve a necessidade de um fim legítimo, claro e específico, 

onde o titular deve ser previamente informado do tratamento de seus dados e ainda não 

podendo os fins serem alterados posteriormente; (II) adequação: os dados devem ser coletados 

e utilizados conforme o informado ao titular; (III) necessidade: os dados não podem ser 

solicitados de forma excessiva, desproporcional a finalidade; (IV) livre acesso: os titulares dos 

dados devem poder ter acesso aos mesmos de forma, integral, gratuita e fácil; (V) qualidade 

dos dados: os dados devem ser informados ao titular de forma atualizada e em conformidade 

com o que contem no banco de dados; (VI) transparência: garantia de informação clara, 

precisa e facilitada sobre quem está tratando seus dados; (VII) segurança: utilização de 

ferramentas para garantir a segurança dos dados; (VIII) prevenção: medidas preventivas para 

evitar danos aos titulares dos dados; (IX) não discriminação: não utilização dos dados para 

fins discriminatórios, abusivos ou ilícitos; (X) responsabilização e prestação de contas: 

demonstração por parte de quem trata os dados do cumprimento das medidas legais de 

preservação dos dados. 

É nítida nestes princípios a preocupação do legislador com a preservação do 

direito à intimidade dos usuários da Internet, regulando uma atividade que ocorria sem o 

consentimento dos usuários e, muitas vezes, sem o seu conhecimento, porém a crescente 

venda de dados culminando na negociação com seus usuários pelo Facebook e uma possível 

influência nas eleições para presidente dos Estados Unidos, neste contexto, é necessária a 

análise das atividades desenvolvidas pelos provedores de Internet, para saber como se deve 

proceder nas suas respectivas responsabilizações pelos danos causados a usuários ou não 

usuários de seus sistemas, mas pelo conteúdo veiculado nestes, buscando identificar quem é 

responsável pelas ofensas ao direito à intimidade proferidas no ambiente virtual. 
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3 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE INTERNET 

O acesso à Internet requer intermediários. Os provedores de Internet são as 

empresas que oferecem diversos serviços que possibilitam o acesso a rede mundial de 

computadores. A doutrina define provedor de Internet como “[...] a pessoa natural ou jurídica 

que fornece serviços relacionados ao funcionamento da Internet, ou por meio dela”19. A 

expressão provedor de Internet é gênero do qual se retiram outras categorias, como: provedor 

de backbone, provedor de acesso, provedor de correio eletrônico, provedor de hospedagem e 

provedor de conteúdo como espécies20.  

Os serviços dos provedores de Internet podem ser oferecidos de maneira conjunta 

ou separada por empresa única ou por diversas organizações com atividades que se 

complementam. Para compreender o grau de responsabilidade de cada organização, é preciso 

entender o funcionamento de cada atividade específica. Conceituar operadoras de Internet, os 

tipos de serviços prestados, fazendo uma relação com o grau de responsabilidade que cada um 

pode ter em relação às ofensas aos direitos da personalidade, é fundamental para aportar ao 

entendimento proposto. 

Não se tenciona aprofundar o tema, porém se faz necessário proceder a breve 

conceituação de provedores de conexão e provedores de aplicação, definições trazidas pelo 

Marco Civil da Internet em seu artigo 5º,21 que contém algumas definições, porém não 

conceitual às espécies de provedores a posição adotada em diversos julgados. 

O Superior Tribunal de Justiça22 assevera que existe o gênero Provedores de 

Serviço de Internet, todos os que oferecem serviços ligados à RMC ou por meio dela, 

dividindo em cinco categorias, adiante expressas. 

 

(I) Provedores de backbone (espinha dorsal)    

Responsáveis pela conectividade à Internet, eles possuem grande estrutura de 

processamento de informações que possibilitam a terceiros o repasse do acesso à Internet para 

o usuário final. O Marco Civil da Internet não faz referência a este provedor. A doutrina 

                                                
19LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2005. 
20LEONARDI, Marcel.Responsabilidade civil: responsabilidade civil na Internet e nos demais meios de 

comunicação / Regina Beatriz Tavares da Silva, Manoel J. Pereira dos Santos, coordenadores. 2. ed. — São 
Paulo: Saraiva, 2012. — (Série GVlaw) Vários autores. 1. Comunicação de massa 2. Internet (Rede de 

computadores). 
21Artigo 5º, inciso IV, do Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014. 
22 STJ, 3ª T., REsp 1.316.921/RJ, rel. min. Nancy Andrighi, j. 26.06.2012, DJe 29.06.2012. 
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classifica esse provedor como uma “[...] pessoa jurídica que efetivamente detém as estruturas 

de rede capazes de manipular grandes volumes de informações, constituídas, basicamente, por 

roteadores de tráfego interligados por circuitos de alta velocidade”.23 

A palavra backbone significa espinha dorsal. Assim, os provedores de backbone 

são responsáveis pela infraestrutura necessária à conexão entre os computadores. Este serviço 

consiste em dar todo o suporte estrutural para o funcionamento da Internet, trabalhando como 

um “atacadista”, que oferece, onerosamente, aos demais provedores a sua estrutura, sendo 

assim de fundamental importância para o funcionamento da Internet no mundo. 

Os provedores de backbone garantem a interconexão dos diversos segmentos de 

uma rede, abastecendo serviços para as demais espécies de provedores (provedores de acesso, 

provedores de informação). Estes provedores não têm, pois, vínculo direto com os usuários 

finais, não sendo responsáveis pelo conteúdo veiculado dentro dos sistemas de seus clientes 

que, em geral, são empresas que disponibilizam acesso para os usuários finais. Há, no Brasil, 

a Embratel, que é um dos principais provedores backbone do País. 

 

(II) Provedores de acesso ou de conexão 

Esses possibilitam o acesso à Internet para o usuário final, por meio da 

infraestrutura adquirida dos provedores de backbone, como a GVT, Brasil Telecom e, na 

tecnologia 3G e 4G, as operadoras de telefonia como TIM, Claro e Vivo. Para intermediar a 

conexão do usuário comum de rede de Internet, existe o serviço do provedor de acesso, que 

são empresas fornecedoras de serviços que possibilitam o acesso de seus consumidores à 

Internet, podendo ser proprietárias do sistema de backbone ou operarem contratando este 

serviço de outras empresas. Para ser considerado um provedor de acesso, basta oferecer o 

serviço de conexão à Internet, podendo ou não ofertar outros serviços, como e-mail. Não 

necessita fornecer serviços adicionais, bastando oferecer conexão com a Internet, conforme 

Leonardi (2005) 24: 

 

[...] para ser considerada um provedor de acesso é suficiente que a empresa 

fornecedora de tais serviços ofereça a seus consumidores apenas o acesso à Internet, 

não sendo necessário que também forneça, em conjunto, serviços acessórios (tais 

como correio eletrônico, locação de espaço em disco rígido, hospedagem de 

páginas), ou que disponibilize conteúdo para ser acessado por seus clientes. Basta 

que possibilite a conexão dos computadores de seus clientes à Internet. 

                                                
23 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2005. p. 36. 
24 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2005. p. 36. 
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O provedor de acesso é uma atividade-meio, ou seja, um serviço de intermediação 

do usuário com a rede, sob contrato. É o típico trato de prestação de serviços em que, de um 

lado, o usuário se responsabiliza pelos conteúdos de suas mensagens e pelo uso propriamente 

dito, enquanto, de outro, o provedor oferece serviços de conexão à rede, de maneira 

individualizada e intransferível, e até mesmo o uso por mais de um usuário.25 

 

(III) Provedores de hospedagem 

Estes equipamentos armazenam conteúdo de terceiros e proporcionam que eles 

acessem, como a UOL Host, Locaweb, Hostgator. Também são chamados de hosting, que, 

traduzido para o português, significa, hospedagem. Esse provedor tem objetivo hospedar 

páginas ou sítios. A doutrina define provedor de hospedagem como a pessoa jurídica que 

fornece o serviço de armazenamento de dados em servidores próprios de acesso remoto, 

possibilitando o acesso de terceiros a esses dados, de acordo com as condições estabelecidas 

com o contratante do serviço,26 permitindo o acesso a quaisquer pessoas ou apenas a usuários 

determinados. 

Distinguindo hospedagem e acesso como serviços distintos, tem-se o 

entendimento do que é distinto, pois existe apenas um serviço, porquanto o acesso ao 

conteúdo é vinculado a sua hospedagem, pois um usuário que adiciona conteúdo a um 

provedor, logicamente, precisa poder acessar esse conteúdo, como um guarda-volumes, no 

qual um usuário deposita seus pertences e posteriormente precisa ter acesso a eles. Estes 

provedores ainda podem oferecer outros serviços como websítios, blogs, publicação de 

vídeos, acesso a músicas, redes sociais e afins. 

(IV) Provedores de conteúdo 

Estes disponibilizam na rede dados criados ou desenvolvidos pelos provedores de 

informação ou pelos próprios usuários da web (autores), pessoas naturais, com blogs, 

websítios, pessoas jurídicas com grandes portais de imprensa; logo, os provedores de 

conteúdo são as pessoas físicas ou jurídicas que disponibilizam as informações criadas ou 

                                                
25 VASCONCELOS. Fernando Antônio. Internet: responsabilidade do provedor pelos danos praticados. 

Curitiba: Juruá, 2003. p. 70. 
26 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2005. 
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desenvolvidas pelos provedores de informação, utilizando servidores próprios ou os serviços 

de um provedor de hospedagem para armazená-las.27 

(V) Provedores de informação 

Os provedores de informação produzem as informações veiculadas na Internet. 

Quando uma pessoa mantém um websítio ou um perfil em uma rede social, é um provedor de 

conteúdo. No momento em que ela insere informações no websítio ou rede social, passa a ser 

um provedor de informação ou autor. 

A doutrina que defende o argumento de que esta distinção entre provedores de 

conteúdo e provedores de informação afirma que, no âmbito da Internet, a pessoa natural ou 

jurídica que explora o meio de informação ou divulgação é o provedor de conteúdo, ao passo 

que o efetivo autor da informação é chamado de “provedor de informação”.28 

O provedor de conteúdo pode, então, apenas fornecer os meios necessários para a 

disponibilização de conteúdo na rede, como o Facebook, Instagram, ou pode este ser o 

responsável pelas informações disponibilizadas, sendo assim o autor ou provedor de 

informação de determinado conteúdo. 

(VI) Provedores de correio eletrônico 

Entre os provedores de correio mais populares no Brasil, destacam-se o Gmail, da 

Google, o Yahoo e o Hotmail, da Microsoft. O provedor de correio eletrônico fornece 

serviços que possibilitam o envio entre usuário e destinatário e, também, armazenamento das 

mensagens enviadas, permitindo que somente o contratante do serviço tenha acesso por meio 

de usuário e senha. 

Este tipo de serviço é dependente de uma conexão com a Internet, estando ligado 

ao serviço oferecido pelo provedor de acesso. Por meio de usuário e senha criados pelos 

próprios usuários, possibilita um envio de mensagens entre endereços específicos. Entende-se 

que este tipo de serviço, em primeiro plano, é isento de responsabilidade pelo conteúdo de 

terceiros, pois, em caso de ofensas proferidas, estas são realizadas de modo direcionado e 

privativo para os endereços selecionados por quem enviou. Responsabilizar os provedores de 

correio eletrônico pelo conteúdo de terceiros é similar a responsabilizar empresa de correios e 

                                                
27LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. Rev. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 15, n. 2592, 6 ago. 2010. p. 01. <Https://jus.com.br/artigos/17128>. Acesso em: 21.01.2019. 
28LEONARDI. Responsabilidade civil: responsabilidade civil na Internet e nos demais meios de comunicação / 

Regina Beatriz Tavares da Silva, Manoel J. Pereira dos Santos, coordenadores. 2. ed. — São Paulo: Saraiva, 

2012. — (Série GVlaw) Vários autores. 1. Comunicação de massa 2. Internet (Rede de computadores). 
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telégrafos (Correios) pelo conteúdo de uma carta escrita por terceiros e entregue pelo seu 

serviço. 

Com base na definição de provedores utilizada pelo STJ, é possível, ainda, 

subdividir as cinco categorias do gênero provedores de serviço de Internet em dois tipos, 

tendo como critério a divulgação ou não de conteúdo e a responsabilidade de cada atividade 

por ofensas à intimidade. 

Assim, é possível definir: 

 

(a)   Provedores de conexão - responsáveis pela infraestrutura, armazenamento de  

dados e conexão à Internet, não respondendo pela produção e divulgação de 

conteúdo na rede. 

(b) Provedores de aplicação de Internet - fornecem um conjunto de   

funcionalidades acessadas por meio de um terminal conectado à rede: 

englobam os provedores de conteúdo e de informação. 

 

O provedor de conteúdo é responsável por disponibilizar na rede os dados criados 

pelos provedores de informação ou pelos usuários finais da Internet, como as redes sociais, 

plataformas de vídeo e aplicativos de mensagens. A Lei 12.965/2014, Marco Civil da 

Internet, cuida em seus artigos 18, 19, 20 e 21, da responsabilidade dos provedores por danos 

decorrentes do ato de terceiros. Sobre os provedores de conexão à Internet, a doutrina assinala 

que existe uma imunidade legal: 

Há, portanto, uma imunidade legal concedida ao referido provedor. Responsabilizar 

o provedor de conexão pelas condutas de seus usuários é uma prática rechaçada 

pelos tribunais nacionais e estrangeiros desde o final dos anos1990.29 

 

Na mesma linha, em 1995, nos Estados Unidos, o caso Religious Technology 

versus Netcom On-line Communication Services30 teve como objeto a proteção de direitos 

autorais postados na rede, em que a responsabilização não pode ser aplicada àqueles que 

apenas oferecem a estrutura que possibilita o funcionamento da rede. Esta posição foi adotada 

no artigo 18 do MCI: “O provedor de conexão à Internet não será responsabilizado civilmente 

                                                
29Marco Civil da Internet: jurisprudência comentada / coordenadores: Carlos Affonso Souza, Ronaldo Lemos, 

Celina Bottino – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
30Religious Technology Center vs Netcom On-Line Communication Services, Inc., n. C-95-20091 RMV. 

United States District Court for the Northern District of California 907 F. Supp. 1361; 1995 U.S Dist. Lexis 

18173;37 U.S.P.Q.2D (BNA) 1545; Copy. L. Rep. (CCH) P27, 500;24 Media L. Rep. 1097. Disponível em: 

[www.law.cornell.edu/ecourse/cases/netcom.htm]. Acesso em: 12.12.2018. 
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por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros,” sendo isso perfilhado em decisões 

dos tribunais estaduais, como na Apelação Cível 70001582444.31 

O TJ-RS define que o provedor de acesso possibilita apenas acesso à Internet, não 

interferindo em conteúdo, afirmando o relator que “Não se pode responsabilizar o provedor 

pelos acesso e atos dos internautas a quem ela possibilita a navegação, bem como, pelas 

publicações veiculadas nos sítios que os internautas visitam.” E, ainda, em diversos julgados 

nos tribunais brasileiros contra a operadora Telefônica Brasil S/A.32 

Menciona-se o caso de uma filmagem postada no YouTube, anonimamente, que, 

conforme a reclamante, causou prejuízos a ela, entendendo mais uma vez que provedores de 

conexão possuem imunidade legal pelo conteúdo de terceiros, podendo ser responsabilizados 

por atos próprios que causem a outrem; por serem fornecedores, estão sujeitos ao CDC (Lei 

8.078/1990), podendo ser responsabilizados por danos que vierem a causar por atos próprios, 

como quebra de contrato, interrupção injustificada do conexão e oferecimento de velocidade 

inferior à contratada. Respondem, inclusive, por danos morais causados a pessoa jurídica, 

conforme previsão da Súmula 227 do STJ.  

Já os provedores de aplicação de Internet podem, sim, ser responsabilizados pelo 

conteúdo de terceiros, porém o Marco Civil da Internet aplica uma responsabilidade civil 

subjetiva para os provedores de aplicação de Internet e derivada do descumprimento judicial 

que determinou a remoção de certo conteúdo. Prescreve o artigo 19 do MCI: 

 

Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor 

de aplicações de Internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos 

decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não 

tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro 
do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, 

ressalvadas as disposições legais em contrário.33 

 

Assim, a lei condicionou a definição daquilo que é ilícito e deve ser retirado do 

Poder Judiciário, tornando a responsabilização dos provedores de aplicação de Internet 

condicionada a descumprimento de uma ordem judicial, diferentemente de período anterior à 

vigência do MCI, quando qualquer apontamento de ilicitude de conteúdo disponibilizado na 

                                                
31“Apelação cível. Ação cautelar. Medida com objetivo de retirar do ar sítio da Internet. Ilegitimidade passiva do 

provedor de acesso. Manutenção da sentença. É parte ilegítima para figurar no pólo [sic] passivo da medida 

cautelar ajuizada o provedor de acesso da Internet que apenas possibilita a seus associados o acesso à rede 

mundial de computadores. Apelo desprovido” (TJRS, 15ª Vara Cível, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível 

70001582444, rel. Des. Antônio Corrêa Palmeiro, j. 29.05.2002). 
32TJSP, 3ª Vara Cível, Processo 1010799-19.2016.8.26.0554, Juiz Flávio PinellaHelaehil, j. 29.11.2016, DJe 

05.12.2016. 
33BRASIL. Marco Civil da Internet, Lei nº. 12.965 de 2014. Planalto. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm>. Acesso 10.12.2018. 
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Internet poderia causar pressão nas operadoras para retirada do conteúdo pelo temor de uma 

possível ação judicial. 

A legislação buscou equilibrar a liberdade de expressão, mas também não tira o 

poder do provedor de proceder e retirar conteúdos que considere ofensivos ou contra a 

política da plataforma. O regime subjetivo foi justificado pela possível motivação ao 

monitoramento privado e exclusão exagerada de conteúdo, ferindo a liberdade de expressão e 

ensejando uma responsabilidade excessiva do provedor, causando dificuldades para a 

inovação tecnológica e, ainda, o aumento do controle prévio, configurando censura e aumento 

dos custos do serviço.34 

O MCI não proíbe que os provedores de aplicações possam determinar requisitos 

para a remoção direta de conteúdo em seus termos e políticas de uso, e atendam, assim, a 

possíveis denúncias sobre conteúdos ofensivos. A lei, no entanto, impõe estas determinações 

de filtragem, bloqueio e exclusão a medida extrema, que deve ser usada em casos específicos, 

por causar a possível responsabilização do provedor por ato próprio em havendo comprovado 

excesso que cause restrição indevida à liberdade de expressão. 

As exceções do MCI são contingenciais: artigo 19, § 2º, direitos autorais, e artigo 

21, divulgação de material contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, 

sendo ainda determinado que a retirada deve respeitar os limites técnicos das operadoras, não 

impondo obrigações impossíveis aos provedores, sendo o prazo para cada cumprimento 

determinado conforme o caso concreto. 

O Marco Civil da Internet não estipulou prazos específicos para retirada de 

conteúdo após notificação judicial ou extrajudicial, cabendo isto ao juiz, ante situação fática. 

No § 1º, do artigo 19, do MCI, acentua que, na decisão, o juiz precisa, sob pena de nulidade, 

conter a particularidade clara e específica do conteúdo que permita a localização, sem 

dúvidas. 

Antes do MCI, a jurisprudência do STJ não exigia a indicação precisa do 

conteúdo, porém hoje entende a necessidade de indicação específica do URL.35 

À regulamentação trazida pela Lei 12.965/14 – Marco Civil da Internet cabe a 

crítica por dificultar aos ofendidos a retirada do conteúdo da rede, causando maior demora no 

                                                
34MIRAGEM, Bruno. Responsabilidade por danos na sociedade de informação e proteção do consumidor: 

desafios atuais da regulação jurídica da Internet. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo, v. 18, n 70, pp. 

41- 92, abr./jun.2009. 
35 STJ, 3ª T., REsp. 1.629.255/SP, rel. min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2017, DJe 25.08.2017. 
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procedimento de retirada, que aumenta o período de disponibilidade da ofensa na rede e assim 

um alcance de mais pessoas. 

3.1 DIREITO À INTIMIDADE E INTERNET 

Uma das mais importantes decisões sobre a defesa do direito à privacidade 

ocorreu na decisão proferida pela Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso princesa 

Carolina de Mônaco, que reconheceu a ela o direito à privacidade, ante o assédio de 

fotógrafos, que colhiam imagens dela e de seus filhos em diversos momentos de lazer, mesmo 

em local público, sendo as fotos publicadas em diversas revistas na Alemanha. O fundamento 

central para a proteção do direito à privacidade, previsto na Convenção Europeia, decorre de 

um debate geral de ideias com a divulgação das fotos na imprensa, tendo sido expressamente 

afirmado que, em face da relevância desse direito de personalidade, "[...] toda pessoa, mesmo 

conhecida do grande público, deve poder beneficiar-se de uma esperança legítima de proteção 

e de respeito à sua vida privada.”36 

Não se pretende aqui mencionar as características da personalidade, mas, tão-

somente, demonstrar esta essência pessoal e privada, além da possibilidade de defesa destes 

direitos contra lesão ou ameaça desta. Consoante Silvio Romero Beltrão37, os direitos da 

personalidade são limites impostos contra o poder público e contra particulares, atribuindo à 

pessoa um espaço próprio para o seu desenvolvimento, que não pode ser invadido, recebendo 

uma proteção específica do Direito. Os direitos da personalidade, ou direitos privados 

fundamentais, devem ser entendidos como um conteúdo mínimo para a existência da pessoa 

humana, impondo limites para a atuação do Estado e dos demais particulares. 

Sendo assim, a esfera mais intima das pessoas, como os segredos e 

relacionamentos, deve ser respeitada por terceiros. Havendo violação a intimidade, quem se 

achar ofendido poderá requerer em juízo a retirada do conteúdo além de indenização 

pecuniária. Faz-se alusão à retirada ou bloqueio de conteúdo disponibilizado na Internet de 

modo a ofender a intimidade. Na lição de Carlos Alberto Bittar38, 

 

Esse direito vem assumindo paulatinamente maior relevo com a contínua expansão 
das técnicas de virtualização do comércio, de comunicação, como defesa natural do 

homem contra as investidas tecnológicas e a ampliação, com a necessidade de 

                                                
36 ANDRADE, Fabio Siebeneichler de. A Tutela dos Direitos da Personalidade no Direito Brasileiro em 

Perspectiva Atual, 24. Rev. Derecho Privado. 81 (2013), p. 106. 
37BELTRÃO, Silvio Romero.Direitos da Personalidade:de Acordo com o Novo Código Civil. Ed. Atlas, São 

Paulo 2005. p. 24. 
38BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade, 8. ed., rev., aum. e mod. por Eduardo C. B. Bittar. – 

São Paulo: Saraiva, 2015. p. 173. 
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locomoção, do círculo relacional do homem, obrigando-o à exposição permanente 

perante públicos os mais distintos, em seus diferentes trajetos, sociais, negociais ou 

de lazer. É fato que as esferas da intimidade têm-se reduzido com a Internet e os 

novos meios eletrônicos. 

 

Esse direito procura evitar a invasão de estranhos à esfera privada, à família, ao 

lar, à correspondência. Protegem-se, entre outros bens, as confidências, dados pessoais, 

sepultura, lembranças de família, que se afastam da curiosidade do público, assim como os 

demais direitos da personalidade têm a condição de direito negativo, configurado pela não 

divulgação de informações da esfera reservada de quem não intenta divulgar. De tal maneira, 

fatos que extrapolem violam o art. 5º, X da CF/88: “[...] são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” 

 

Pode-se em resumo, assinalar que atentados possíveis consistem, ou na 

investigação abusiva da vida alheia, ou na divulgação indevida de informações 

sobre sua privacidade, com a utilização de formas e de meios os mais díspares e, 

atualmente, de alcance infinito (sistemas de televisão por satélite e outros) (como, 

dentre outros, a revelação de hábitos privados designativos do status pessoal, como 

os usos íntimos, a escolha de adereços, os costumes do lar e outras tantas invasões  

indevidas, mesmo que se trate de pessoa notória.39 

 

 Assim como os demais direitos, a intimidade pode ser alvo de limitações ante 

interesses coletivos, como exigências judiciais ou policiais (ordem judicial para busca e 

apreensão), saber histórico, cultural, artísticas (biografias de pessoas famosas – ADIN 4815). 

É difícil até de delimitar o que ofende ou não a intimidade neste contexto, em que pessoas, 

mesmo sem serem famosas, expõem sua vida privada de modo voluntário. 

A sofisticação dos meios de propagação de imagens, áudios e mensagens de texto 

aproxima as pessoas, porém pode causar rápida disseminação de material não autorizado, seja 

de cunho sexual, mensagens pessoais, exposição da vida privada, o que é fomentado por uma 

indústria sensacionalista como o caso dos paparazzi, podendo ensejar indenizações conforme 

o CC 2002, art. 12 ou art. 21: 

 

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e 

reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida 

prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou 

colateral até o quarto grau. 

                                                
39IBIDEM p. 182. 
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Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do 

interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato 

contrário a esta norma.40 
 

O surgimento do computador e o avanço rápido da Interne, implantaram um 

determinismo da Sociedade de Informação sobre as mais diversas áreas da sociedade. Isso faz 

com que sejam demonstradas as consequências desta nova maneira de organização social que 

é baseada por meio da informação e dos seus reflexos sobre o direito da intimidade. Com 

efeito, as necessidades da sociedade que aos poucos estão inseridas no âmbito social devem 

estar em harmonia com a Ciência do Direito, pois as normas vigentes devem acompanhar os 

anseios da comunidade de maneira geral para trazer mais benefícios, seguindo as tendências 

da Ciência Moderna. 

A nova realidade, ligada ao desenvolvimento da tecnologia, juntamente com a 

sociedade, acarreta muitos benefícios, mas também abre um conjunto de possibilidades para 

que os direitos de terceiros sejam atingidos com maior facilidade, principalmente os que estão 

relacionados aos direitos de personalidade, os quais são os mais violados na atualidade. Nesse 

âmbito é cediço discutir o fato de que os direitos da personalidade possuem tutela jurídica 

desde a Antiguidade, passando por uma evolução lenta, contudo, com a Constituição Federal 

de 1988, foi possível estabelecer uma dogmática dos direitos da personalidade, com 

mudanças na noção de respeito à dignidade da pessoa humana, consoante é previsto no art. 1º, 

III. 

A proteção desta modalidade do direito visa a impedir que qualquer pessoa 

interfira na esfera particular de outra pessoa, sendo garantidos os bens, as confidências, dados 

pessoais, sepultura, lembranças de família, que se afastam da curiosidade do público. Uma 

vez amplificada a informatização, a relação jurídica social foi alterada, sendo cada vez mais 

relevante para a sociedade. Isso porque, com o mundo da Internet, as pessoas passaram a ter 

uma vida mais intensa nos meios de comunicação virtual, utilizando atividades de lazer, 

trabalho, educação e relacionamentos. Por isso, a nova posição social neste contexto pode 

atingir os direitos de personalidade relacionados a cada cidadão. 

Sobre o crescimento global do mundo virtual, Abelson, Ledeen e Lewis41 

apontam que:  

                                                
40BRASIL. Código Civil Brasileiro, Lei nº. 10.406 de 2002. Planalto. Disponível em: 

<Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 14.12.2018. (Art. 12 e art. 21). 
41 ABELSON, Hal; LEDEEN, Ken; LEWIS, Harry. Blown to Bits: your life, liberty and happiness after the 

digital explosion. Crawfordsville (Indiana/USA): Addison-Wesley, 2008.  Acesso em: 23.01.2019. p.12. 
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A Internet existe antes de surgirem os computadores pessoais. Ela precede a 

comunicação de fibra ótica por cabos que agora a mantém interligada. Quando 

começou por volta de 1970, a Arpanet, como era chamada, era designada para 

conectar um pequeno número de computadores militares e universitários. Ninguém 

imaginava uma rede conectando 10 milhões de computadores e compartilhando 

informações pelo mundo num piscar de olhos. Junto com o poder de processamento 

e a capacidade de armazenamento, a rede tem experimentado o seu próprio 

crescimento exponencial, referente ao número de computadores interconectados e à 

taxa pela qual os dados podem ser enviados à longa distância [...]. 
 

A Internet é utilizada sem o cuidado com a preservação das informações 

prestadas. Poucos têm preocupação ou curiosidade de saber quais as possíveis aplicações das 

informações que estão disponibilizando na rede. Este processo inconsciente por parte das 

pessoas as deixa cada vez mais interligadas aos recursos tecnológicos. 

A grande guinada das redes sociais foi o fato de solicitar aos próprios usuários 

que forneçam seus dados e imagens para criação das contas, ante a necessidade crescente de 

interação da sociedade e da rotina de trabalho e estudos, o que dificulta a aproximação das 

pessoas de modo mais direto, beneficiando os perfis virtuais em que as pessoas demonstram o 

conteúdo que querem, do jeito como pretendem. 

Vale ressaltar que a Tecnologia da Informação não dá fim à privacidade, mas cria 

possibilidades e riscos para os dados dos seus usuários. A intimidade do ser humano é um 

direito indisponível e, por isso, o Estado garante que haja a proteção no contexto do espaço 

cibernético, principalmente de maneira preventiva. Este é um direito inerente à própria 

personalidade, relacionado, também, à liberdade. 

Os direitos à intimidade e à privacidade compõem termos distintos, pois o direito 

à intimidade faz parte do direito à privacidade, só que de modo mais abrangente. Vale 

destacar o fato de que o direito à privacidade é responsável por proteger os comportamentos e 

acontecimentos relacionados às ligações pessoais de maneira geral, ao passo que o direito à 

intimidade tem por objeto as conversações e relações mais íntimas, como as vinculações 

matrimoniais.42 

  Também se pode elencar o direito à intimidade como possuidor de uma natureza 

restrita ao próprio sujeito. Neste sentido, a relação é ao direito ao sigilo, direito de cada 

pessoa em resguardar o que está sentindo e o que faz de modo reservado. A proteção desta 

intimidade é o direito de ser deixado em paz e não ter nenhuma importunação ou curiosidade 

alheia de cada um. Tratando sobre o direito à privacidade, tem-se uma abrangência subjetiva 

maior, pois possui relações em que cada pessoa compartilha opiniões e acontecimentos com 

                                                
42 MENDES, Gilmar Ferreira & BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. 

e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. 
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qualquer outra ou grupo, havendo também relação com outros aspectos, como a invasão de 

domicílio.  

  O direito à vida privada pode ser segmentado em diversos círculos concêntricos 

com pontos comuns, tendo o círculo do direito à intimidade já englobado pelo direito à 

privacidade, e ainda há um círculo menor constituído pelo direito ao segredo. A sustentação 

da intimidade e da vida privada é uma necessidade humana, sendo fundamental para o 

desenvolvimento livre da personalidade.43 

  O direito à intimidade, assim como todos os direitos individuais, possui limites 

e, em alguns casos, pode ser aceitável a invasão à vida privada. Deve haver, no entanto, uma 

avaliação com uma série de circunstâncias relevantes a cada caso concreto. Um exemplo 

razoável do limite à proteção destes direitos está nos casos em que há uma exposição 

espontânea de qualquer conteúdo. 

  Conforme preceitua a Constituição Federal de 1988, no art. 5º, inciso X, cabe a 

proteção à intimidade e à vida privada, de modo que estas garantias também são aplicadas no 

espaço virtual, apesar de este ambiente ser intangível e que em cada situação deverá ser 

analisada in concretu. 

  Neste sentido, a doutrina esclarece que  

 

Os conceitos constitucionais de intimidade e vida privada apresentam grande 

interligação, podendo, porém, ser diferenciados por meio da menor amplitude do 

primeiro, que se encontra no âmbito de incidência do segundo. Assim, intimidade 

relaciona-se às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa, suas relações 

familiares e de amizade, enquanto vida privada envolve todos os demais 

relacionamentos humanos, inclusive os objetivos, tais como relações comerciais, 

de trabalho, de estudo, etc. Por sua vez, questiona-se a efetividade da intimidade 

em relação a todo o ciberespaço, ora que este tempo característica uma liberdade 

incomensurável, sendo que, muitas vezes, setor na insubsistente o controle e a 

disciplina de forma eficaz e efetiva.44 

 

Segundo a óptica desses direitos, a Carta Magna assegura proteção à intimidade e 

à vida privada, de maneira que todos os outros direitos de personalidade também estejam 

preservados, principalmente porque está ligada à exposição da imagem e da privacidade das 

pessoas. Com esta proteção assegurada pelo Texto Constitucional no ambiente virtual, pode-

se asseverar que a privacidade engloba os dados pessoais que em alguns casos são explorados 

eletronicamente de maneira ilícita. 

                                                
43 Ibidem. 
44 FERREIRA, Manoel Gonçalves Ferreira Filho. Comentários à Constituição Brasileira de 1988, 2. ed. São 

Paulo, Saraiva, 1997. p.35. 
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Notoriamente, no âmbito da Internet, a informatização assume ainda mais 

relevância, como Direito digital em razão dos desdobramentos comerciais e de 

responsabilização civil. O acesso obtido às informações constitui um valor ainda maior no 

contexto da sociedade democrática, haja vista haver uma massificação do acesso à Internet 

como um serviço que possibilita aumento de competitividade global de comunidades. Ao 

mesmo tempo, o direito à não informação traz um limite ao direito de informar, no qual o 

valor protegido é a privacidade. 

O desenvolvimento da Internet é um dos maiores avanços tecnológicos que 

mudou bastante o mundo contemporâneo. A crescente popularização no correr das últimas 

décadas proporcionou um fluxo maior de informações, assim como um crescente aumento nas 

relações sociais, econômicas e científicas, inovando o tempo e o espaço. Podem ser, 

entretanto, mencionados inúmeros pontos positivos no contexto do mundo virtual. Há de se 

entender que a rede mundial de computadores (RMC) também é utilizada para práticas 

ilegais, entre as quais a violação da privacidade e da intimidade das pessoas. 

Junto com a popularidade e as facilidades asseguradas pelos meios digitais, 

principalmente o emprego da Internet, a mídia induz que as pessoas tenham elevada 

exposição pessoal, que pode produzir em seus usuários a ânsia de expor uma imagem dentro 

das redes sociais que, na maioria das vezes, não cuida da realidade e que ainda pode se tornar 

objeto para a violação da privacidade e da intimidade, situando o cidadão perante 

circunstâncias que podem ofender a honra, a dignidade e o decoro. A repercussão destes 

delitos pode ocorrer no relevo mundial, o que passível de configurar um dano irreparável. 

No direito à intimidade e à privacidade no mundo digital, deve ser importante 

compreender que o desenvolvimento da tecnologia e a abrangência do acesso desenfreado das 

mídias sociais no contexto mundial tornaram defasado tudo o que até então se formulou. De 

efeito, restou essencial a realização de estudos sobre o uso da Internet e a proteção dos 

direitos fundamentais previstos nos sistemas jurídicos. 

Na análise dos direitos fundamentais, em específico, à privacidade e à intimidade 

no ambiente digital, devem ser apreciadas a natureza constitucional e infraconstitucional, 

assim como a sua eficácia e aplicabilidade ante as constantes transformações tecnológicas, 

que exigem resposta rápida do Poder Legislativo, para que sejam acompanhadas as atuais 

mudanças, bem como do Poder Judiciário, a fim de assegurar a eficácia na aplicação. 

No que diz respeito às redes sociais digitais, usadas de maneira pública e intensa, 

este jeito descontrolado pode ser verdadeira afronta entre a liberdade de expressão e o direito 
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a intimidade, haja vista que o texto da Constituição assegura a livre manifestação do 

pensamento, da expressão intelectual, artística, científica e de comunicação. 

Neste novo panorama, é importante suscitar um questionamento sobre se a 

proteção dada pelo ordenamento jurídico brasileiro condiz com a nova realidade tecnológica e 

social, ou seja, se é suficiente para garantir o efetivo direito à privacidade e à intimidade das 

pessoas sem que haja interferência nas demais liberdades asseguradas constitucionalmente 

pelo Estado Democrático de Direito. 

Ao se adentrar este conflito, entende-se que a proteção dada ao direito à 

privacidade e à intimidade na sociedade digital se desenvolve sem limites e de modo 

inadequado, principalmente pelo constante avanço tecnológico que ocorre diariamente. Por 

isso, é importante mencionar sobre a atualização da legislação no País, com o intuito de tentar 

utilizar os meios legislativos de modo rápido e eficiente para o Poder Público efetivar a 

proteção de todos os direitos de personalidade. 

Outro aspecto relevante a ser suscitado é que, mesmo já se tendo no ordenamento 

jurídico nacional vários mecanismos que acentuam a punição e indenização em casos de 

infrações com a violação do direito à privacidade e à intimidade, observa-se que as penas 

cominadas são leves, havendo, ainda, uma série de requisitos para que sejam efetivamente 

comprovadas, o que dificulta a identificação da autoria do crime, pois ainda são poucas as 

instituições especializadas em realizar investigações deste tipo e que conseguem com 

exatidão descobrir o autor do crime digital. Em relação às indenizações no âmbito cível, estas 

estão relacionadas ao convencimento do juiz da existência ou não do evento danoso, bem 

como a efetiva prova da autoria, que, nestas circunstâncias, é bem mais difícil de ser 

comprovada. 

Isso tudo ainda é somado à burocracia do Estado nos processos judiciais, 

porquanto os dispositivos legais não são suficientes para que seja impedida a prática destes 

crimes, o que desestimula as vítimas no enfrentamento de processos cada vez mais extensos 

em busca de fazer justiça. O avanço tecnológico deve acompanhar as alterações e atualizações 

normativas vigentes no País, por meio de monitoramento, para que se tenha harmonia com 

estas inovações, de maneira a serem incorporadas pela sociedade moderna. 

É importante, no entanto, a conscientização dos danos irreparáveis ou de 

reparação difícil causados na Internet. Por isso, é de responsabilidade do Poder Público 

promover as políticas públicas educativas direcionadas ao emprego correto dos expedientes 

tecnológicos, além de campanhas nos media e nos foros de debate para tratar do assunto, ora 
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no exercício das liberdades constitucionais e também da proteção do direito fundamental à 

privacidade, assegurando, assim, o desenvolvimento de uma sociedade livre, porém justa; 

precisando, também, evoluir na normatização dos institutos de Direito digital para garantir 

proteção à intimidade. 

Para entender melhor o tema, analisar-se-ão os institutos que se reportam à 

responsabilidade civil dos provedores de Internet pelas ofensas proferidas à intimidade alheia 

no ambiente de suas plataformas. Antes, contudo, se examinarão os tipos de provedores 

atualmente em curso na rede mundial de computadores, para se entender melhor o papel de 

cada um e seu grau de responsabilidade. 

Após as ofensas serem proferidas, se não houver possibilidade de retornar ao 

status quo, deve ser fixada em favor da vítima uma compensação pecuniária proporcional ao 

dano causado. A reparação civil preenche, assim, três funções distintas: compensação do dano 

à vítima, punição do ofensor e desmotivação social da conduta lesiva. A responsabilidade 

subjetiva constitui a regra no ordenamento jurídico do Brasil e baseia-se na teoria da culpa, ou 

seja, para que o agente seja responsabilizado pelo dano, é necessário que seja comprovada a 

existência de culpa lato sensu, que inclui o dolo (intenção de prejudicar) e a culpa em sentido 

estrito (imprudência, negligência ou imperícia). 

A prova da culpa constitui pressuposto para a responsabilidade civil subjetiva, de 

modo que, inexistindo culpa, não haverá obrigação de indenizar. Por outro lado, a 

responsabilidade objetiva independe de culpa, satisfazendo-se apenas com a existência de 

dano e de nexo de causalidade para que surja o dever de indenizar. Em determinados casos, a 

culpa será presumida pela lei e, em outros, será de todo prescindível, porque a 

responsabilidade se funda no risco. 

O Superior Tribunal de Justiça, em suas decisões, assim como a doutrina, utiliza 

uma divisão em cinco ou mais tipos distintos de provedores de Internet, com base nos 

serviços oferecidos pelas espécies de provedores de serviço. Estes são ofertados, 

conjuntamente ou de modo separado, por empresa única ou por diversas organizações, com 

atividades que se complementam. 

Para compreender o grau de responsabilidade de cada empresa, impõe-se entender 

o funcionamento de cada atividade específica, conceituar operadoras de Internet e os tipos de 

serviços prestados, fazendo uma relação com o grau de responsabilidade que cada um pode 

ter em relação às ofensas aos direitos da personalidade, o que é fundamental para o 

desenvolvimento do entendimento proposto. 
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3.2 O MARCO CIVIL DA INTERNET E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ    

A responsabilidade civil dos provedores de Internet, no âmbito digital, deve 

considerar a atividade desenvolvida. Existem ocorrências em que o usuário pode ser 

considerado consumidor e o provedor fornecedor de serviço, com uma clara relação de 

consumo. Assim, não resta dúvida da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.079/90), por consequência, a responsabilidade civil objetiva. Existem outras situações nas 

quais não se reconhece uma relação de consumo e fica mais complicada a definição da 

responsabilidade dos provedores. Citam-se, os danos à intimidade de terceiros que podem ou 

não ser usuários do sistema onde a ofensa foi postada, danos estes oriundos de postagens 

ofensivas de usuários das plataformas. O Marco Civil da Internet, no art. 19, regula estas 

situações. 

Para compreender como o MCI regula a responsabilidade civil dos provedores de 

Internet pelo conteúdo veiculado por terceiros, são necessárias algumas definições do Direito 

digital no contexto de alguns países que regularam esta situação previamente e serviram de 

base para a legislação pátria. Os Estados Unidos (Decency Millenium Copyright Act – 

DMCA), seguido pela União Europeia (E-commerce Directive) desenvolveram sistemas de 

responsabilização civil dos provedores. 

Uma das principais diferenças reside em a União Europeia adotar um sistema 

horizontal e geral das normas para a responsabilidade dos intermediários da Internet, 

enquanto nos Estados Unidos há regramento para cada tipo de intermediário, de acordo com 

seu tipo de atividade e conteúdo oferecidos.45 

Compete aos Estados-Membros da União Europeia determinar regras de caráter 

processual definidoras de excludentes de responsabilidade dos provedores. A 

responsabilidade dos provedores é guiada por princípios bem contraditórios, como a liberdade 

de expressão e proteção da intimidade, prevalecendo quase sempre a ausência de controle 

prévio dos conteúdos postados na rede, fragilizando a intimidade. 

A responsabilidade indireta requer dois requisitos - a prova da ofensa por um 

transgressor direto, por meio de um assistente, e a comprovação do conhecimento deste sobre 

o ato ilícito, por intermédio do provedor. 

                                                
45 FEDERICO, Caterina Del. IntermediaryLiabillity. The Achiles “heel” ofthecurrentlegislation: thecourts. A 
comparativeanalysiswiththe U.S, focusingon copyright infringement. DirittoMercatoTecnologia, 2015, p. 28. 

Disponível em: <http://www.dimt.it/2015/05/13/intermediary-liability-the-achilles-heel-of-the-current-

legislation-the-courts-a-comparative-analysis-with-the-u-s-focusing-on-copyright-infringement/>. Acesso em: 

19.03.2019. 
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Ao contrário da doutrina de responsabilidade contributiva, responsabilidade 

indireta não requer qualquer conhecimento ou envolvimento na atividade ilícita, 

mas um controle sobre ele. Dentro da tradição europeia, o equivalente a 

responsabilidade indireta é o conceito de responsabilidade pelos atos de terceiro. 

Ao contrário de seu comum equivalente lei, tem que ser geralmente indicado em 

disposições legais, limitadas e expressamente previsto pela lei. Por esta razão, 

não tem sucesso no contexto de cortes da UE.46 

 

Nos Estados Unidos é reconhecido o fato de que a parte tem de provar a ofensa 

direta efetuada por terceiro e o real conhecimento dessa violação pelo alegado infrator 

contributivo. É a parte ofendida conduzida aprovar que o infrator contribuiu 

significativamente para a atividade ilícita. Apenas mediante essa prova, o requerente poderia 

seguir em um pedido de indenização. A União Europeia previu na sua legislação regras de 

responsabilização por matérias que, de algum modo ajudam, encorajam ou beneficiam o ato 

ilícito provocado de terceiros. 

Os provedores alegam impossibilidade de monitorar todo o conteúdo da rede, e a 

ilegalidade destas medidas perante o Digital Millenium Act dos EUA e a Diretiva E-

commerce da União Europeia, sendo que constituiria uma barreira para os novos e inovadores 

operadores. Afirmam que impor obrigação adicional de monitorar prejudica com gravidade os 

direitos fundamentais do usuário, incluindo o direito à proteção dos dados pessoais e a sua 

liberdade de receber e transmitir informações, bem como o princípio fundamental da 

neutralidade da rede, sem necessariamente ser eficaz contra a pirataria online.47 

Por sua classificação, os provedores que funcionam como de acesso, conteúdo e 

hospedagem somente podem “[...] invocar limitações de responsabilidade previstas para cada 

atividade, separadamente, e enquanto exercê-las. Assim sendo, a limitação de 

responsabilidade prevista para as hipóteses de hospedagem, não se aplica às hipóteses de 

acesso, e assim por diante”.48 

                                                
46 FEDERICO, Caterina Del. Intermediary Liabillity. The Achiles “heel” of the current legislation: the courts. 

A comparative analysis with the U.S, focusing on copyright infringement. DirittoMercato Tecnologia, 2015, p. 

28. Disponível em: <http://www.dimt.it/2015/05/13/intermediary-liability-the-achilles-heel-of-the-current-

legislation-the-courts-a-comparative-analysis-with-the-u-s-focusing-on-copyright-infringement/>. Acesso em: 

19.03.2019. 
47FARANO, Beátrice Martinet. Internet Liability for Copyright and trademark Infringement: Reconciling the EU 

and U.S Approaches. TTLF Working Paper nº 14, 2012. p. 260. Disponívelem: 

<http://law.stanford.edu/wpcontent/uploads/sítios/default/files/publication/300252/doc/slspublic/farano_wp14-
4.pdf >. Acesso em 19.03.2019. 
48 LEONARDI, Marcel. Internet: elementos fundamentais. In: SILVA. Regina Beatriz Tavares; 

SANTOS,Manoel J. Pereira (Coords.). Responsabilidade Civil na Internet e nos demais meios de 

comunicação. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 40 
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Os entendimentos estado-unidenses (da DMCA) e da diretiva Europeia (E- 

commerce Directive) são semelhantes, principalmente no que diz respeito às 

responsabilidades. A lei europeia, todavia, é mais ampla, tratando de direitos autorais, leis 

sobre os negócios de e-commerce, contratos eletrônicos, responsabilidade dos provedores e 

soluções alternativas de conflitos, ao passo que a ianque cuida apenas de direitos autorais. 

Sobram bem semelhantes as legislações dos EEUU e da EU, quando se reportam à 

responsabilidade civil, consoante assinala a doutrina. 

A directiva E-commerce proposta aborda, em sua maioria, as mesmas questões de 

responsabilidade abordadas pelo DMCA (mereconduit, hosting e caching), mas não 

especificamente lida com notificação e retirada (NTD) e não lidam atualmente com 

ferramentas de localização de informação. Embora a Diretiva Europeia tenha 

indicado que poderia reconsiderar a sua decisão de não incluir a linguagem sobre 

ferramentas de localização de informação, a sua implementação notificação e 

retirada provavelmente permanecerá bastante diferente da de DMCA.49 

 

Extrajudicialmente, pelas ferramentas dos provedores, a União Europeia e os 

EUA adotam posições semelhantes, possibilitando a retirada, pelo próprio provedor, de 

conteúdo ofensivo, com a simples comunicação do ofendido. Antes da edição da diretiva dos 

EUA, as demandas judiciais eram de grande volume, por este motivo surgem as diretivas com 

a chamada safe harbor (zona de imunidade) para os provedores. Na última década, os 

provedores já não foram processados com frequência nos EUA, em decorrência do art. 230 da 

Diretiva de 1994 (Communication DecencyAct), que protege os provedores, acentuando que 

somente poderão ser responsabilizados por delitos os que, após notificação sobre ofensas a 

direitos autorais, não retiraram do ar o conteúdo. 

Cumpre lembrar que o mencionado artigo 230, além de isentar o provedor da 

responsabilidade como se autor do conteúdo lesivo fosse, também incentive a 

remoção espontânea de materiais que o provedor por acaso repute ilícitos. Nessas 

circunstâncias, entra em prática o chamado “Bloqueio do Bom Samaritano” 

(“goodsamaritanblocking”), que impede a parte prejudicada por essa remoção de 

eventualmente responsabilizar o provedor.50 

 

Após 24 anos da diretiva estadunidense, surgiu a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil 

da Internet), criando no Brasil uma zona de imunidade dos provedores, baseada nas normas 

europeias e dos Estados Unidos. Deixou-se de implantar o sistema noticeandtakedown 

(retirada do conteúdo ilícito após notificação, sem necessidade de que esta seja judicial), 

                                                
49 CASEY, Timothy D. ISP liability Survival guide. United States of America: Wiley, 2010. p. 170. 
50 SOUZA, Carlos Affonso Pereira. Responsabilidade Civil dos Provedores de acesso e aplicações de Internet: 

Evolução jurisprudencial e os impactos da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) In: LEITE, George 

Salomão; LEMOS, Ronaldo (Coords.). Marco Civil da Internet. São Paulo: Atlas,2014, pp.791-816. 
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obrigando o usuário a procurar, necessariamente, o Poder Judiciário para que a notificação de 

qualquer conteúdo ofensivo da personalidade fosse válida. 

No Brasil, tiveram curso diversas legislações que regulavam de maneira esparsa o 

uso de dados, responsabilidade e diversos outros aspectos do Direito digital, porém, para fins 

específicos, de modo esparso: 

 

(i) Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo 12, estabeleceu um direito à 

vida privada com caráter universal. 

Artigo 12 Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua 

família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e 

reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a proteção 

da lei.51 

(ii) Constituição Federal de1988 garante no artigo 5º, inciso X, a inviolabilidade da 

privacidade e intimidade. 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

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

seguintes: 

[...] 

 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação; 

[...]. 

 

(iii) Lei 8.078/9052 Código de Defesa do Consumidor; regula a criação de banco de 

dados de consumidores, além do direito que o consumidor tem de acessar seus 

dados estes bancos. 

 

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às 

informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de 

consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. 

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros 

e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas 
referentes a período superior a cinco anos. 

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser 

comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 

                                                
51Declaração Universal dos Direitos humanos. Disponível em: 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso: 20.03.2019. 
52BRASIL. Código de Defesa do Consumidor, Lei nº.8.078 de 1990. Planalto. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em: 02.03.2019. 
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§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, 

poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias 

úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. 

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de 

proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. 

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não 

serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer 

informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos 

fornecedores. 

§ 6o Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser 
disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para a pessoa com deficiência, 

mediante solicitação do consumidor 

 

(iv) Lei 9.472/97, Lei Geral de Telecomunicações (Art. 3º, IX); os usuários de serviços 

de telecomunicações têm direito à privacidade de seus dados por parte das 

empresas operadoras. 

Art. 3° O usuário de serviços de telecomunicações tem direito: 

[...] 

IX - ao respeito de sua privacidade nos documentos de cobrança e na utilização de 

seus dados pessoais pela prestadora do serviço; 

 

(v) Lei 9.507/97: Habeas Data a lei que regula o habeas data obedece a previsão 

constitucional do artigo 5, inciso LXXII, a e b. É uma ferramenta para correção e 

obtenção de dados. 

Art. 7° Conceder-se-á habeas data: 
 

I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 

constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter 

público; 

II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 

judicial ou administrativo; 

III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação 

sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou 

amigável. 

 

(vi) Lei 9.983/2000: Crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações da 

Administração Pública. 

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, 

alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou 

bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida 

para si ou para outrem ou para causar dano: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

 

(vii) Lei Complementar 105/2001, sigilo das operações de instituições financeiras. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art313a
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Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e 

passivas e serviços prestados. 

 

(viii) Lei 10.406/2002, Novo Código Civil; detalha os direitos da personalidade, dentre 

eles a intimidade, em seus artigos 11, 12, 16 e 17, além de prever no artigo 21 a 

inviolabilidade da vida privada e a possibilidade de demanda judicial para sua 

proteção. 

(ix) Portaria nº 5/2002 da SDE/MJ, exige autorização prévia para o envio de dados 

pessoais e torna abusivas cláusulas em contratos de consumo que autorizem este 

envio sem a prévia anuência. 

Art. 1º – Considerar abusiva, nos contratos de fornecimento de produtos e serviços, 

a cláusula que: 

I – autorize o envio do nome do consumidor, e/ou seus garantes, a bancos de dados e 

cadastros de consumidores, sem comprovada notificação prévia; 

II – imponha ao consumidor, nos contratos de adesão, a obrigação de manifestar-se 

contra a transferência, onerosa ou não, para terceiros, dos dados cadastrais confiados 

ao fornecedor; 

III – autorize o fornecedor a investigar a vida privada do consumidor; 

[...] 

 

(x) Resolução 245/07 do DENATRAN: dispõe sobre a instalação obrigatória de 

equipamentos de rastreamento nos veículos saídos de fábrica. 

(xi) Resolução CFMNº1.821/07: dispõe sobre prontuário eletrônico e provedores de 

dados médicos. 

(xii) A Portaria nº 5/02, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, 

que complementou o elenco de cláusulas abusivas constantes do art. 51 do CDC, 

considerou abusiva qualquer disposição que: autorize o envio do nome do 

consumidor, e/ou seus garantes, a bancos de dados e cadastros de consumidores, 

sem comprovada notificação prévia, imponha ao consumidor, nos contratos de 

adesão, a obrigação de manifestar se contra a transferência, onerosa ou não, para 

terceiros, dos dados cadastrais confiados ao fornecedor, autorize o fornecedor a 

investigar a vida privada do consumidor. 

(xiii) Decreto 6.135/2007, art. 8º, dispõe sobre o Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal. 

(xiv) Decreto 6.425/2008, art. 6º, dispõe sobre o censo anual da educação. 

(xv) Decreto 6.523/2008, art. 11, regulamenta o serviço de SAC. 
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(xvi) Lei 12.414/2011, art. 5º, disciplinou o cadastro positivo e certos aspectos sobre 

proteção de dados pessoais no ambiente creditício (julgamento STJ). 

(xvii) Lei 12.527/2011, art. 4º e art. 31, Lei de acesso à informação (Art. 4º IV e Art.31). 

(xviii) Lei 12.737/2012, Crime de invasão de dispositivos informáticos; de grande 

relevância, a popularmente conhecida como Lei Carolina Dieckmann tipificou 

como crime a invasão de dispositivo informático, aumentando a segurança jurídica 

sobre a tutela da privacidade e da intimidade dos usuários da Internet. 

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

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

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

tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem 

ilícita:   

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.   
§ 1o  Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde 

dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da 

conduta definida no caput.   

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

econômico.   

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

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

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

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

crime mais grave.   

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

divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados 
ou informações obtidos.   

§ 5o  Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra:   

I - Presidente da República, governadores e prefeitos;   

II - Presidente do Supremo Tribunal Federal;   

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

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

Municipal; ou   

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

ou do Distrito Federal.   

 

(xix) Decreto 7962/2013, art. 4º, VII, regulamentou comércio eletrônico. 

(xx) Lei 12.846/2013, Lei anticorrupção. 

(xxi) Lei 12.965/2014, Marco Civil da Internet e Decreto 8.771/2016 (regulamentador 

do MCI). 

(xxii) Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

A regulamentação ora reproduzida culmina na nova Lei Geral de Proteção de 

Dados, o principal foco deste estudo. Configura a definição de um grau de responsabilidade 

de cada envolvido nas ofensas proferidas na Internet, fazendo-se necessária uma análise das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art154a
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principais jurisprudências que levaram ao atual modelo de responsabilidade adotado na 

legislação específica mais atual. 

A jurisprudência brasileira teve, nitidamente, apoio em iniciativas legislativas 

estadunidenses que visam a defender a inovação tecnológica e a liberdade de expressão.         

Menciona-se o artigo 230 do Communications DecencyAct,53nos Estados Unidos, sobre a 

proteção contra o bloqueio privado e a triagem de material ofensivo, isentando todo provedor 

ou usuário de serviço informático por informações fornecidas por outro provedor de conteúdo 

de informação.O Superior Tribunal de Justiça adota em seus julgados uma responsabilidade 

subjetiva das operadoras de Internet, afirmando que não constitui atividade intrínseca dos 

provedores a fiscalização prévia dos conteúdos veiculados por terceiros em suas 

plataformas,54não cabendo a aplicação do Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Antes do Marco Civil da Internet, existia grande questionamento sobre a 

responsabilidade dos provedores de aplicação de Internet, chegando, no ano de 2012, ao 

Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.057.258, em que a empresa Google 

contestou decisão da Justiça de Minas Gerais que condenou a indenizar uma vítima na extinta 

rede social Orkut e a retirada de sua rede da comunidade virtual criada por terceiros, onde as 

ofensas ocorreram. A decisão foi de um Juizado Especial Cível, mantida pelo TJ/MG, que 

negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, motivando inicialmente a interposição 

de agravo ao STF (Recurso Extraordinário com Agravo 660.861). 

A questão chegou ao STF antes da regulamentação da matéria, porém, com uma 

predominância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela responsabilidade 

subjetiva dos provedores de Internet pelo conteúdo de terceiros, posicionamento ratificado em 

2014 com a lei 12.965/2014 – Marco Civil da Internet. Assim, foi estabelecido o regime de 

responsabilidade subjetiva, buscando evitar abusos de ambos os lados da relação, sendo 

mantida esta posição também nas decisões das cortes estaduais. 

Não se intenta aprofundar o tema, porém se faz indispensável uma lábil 

conceituação de provedores de conexão e provedores de aplicação. O Marco Civil da Internet, 

                                                
53Tradução livre. 47 U.S Code § 230 – Protectionforprivateblockingandscreeningofoffensive material. (c) 

Protectionfor “GoodSamaritan” blockingandscreeningofoffensive material (1) TreatmentofPublisherorspeaker . 

No provideroruserofnainteractivecomputerservisseshallbetreated as 

thepublisherorspeakerofanyinformationprovidedbyanotherinformationcontente provider. Disponívelem: 
[www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230]. Acesso em 15.12.2018. 
54STJ,3ªT.,REsp1.308.830/RS,rel.Min.NancyAndrighi,j.08.05.2012,DJe19.06.2012.STJ,3ªT.,REsp 

1.193.764/SP, rel. min. Nancy Andrighi, j. 14.12.2010, DJe 08.08.2011.STJ, 3ª T., REsp 1.316.921/RJ, rel.Min. 

Nancy Andrighi, j. 26.06.2012 DJe 29.06.2012. 
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no artigo 5º,55 trouxe algumas definições, porém sem ligação a espécies de provedores. A 

posição adotada em diversos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça56 assinala que existe 

o gênero Provedores de Serviço de Internet - todos os que oferecem serviços ligados à RMC 

ou por meio dela, dividindo em cinco categorias, conforme vêm. 

 

(i) Provedores de backbone (espinha dorsal) responsáveis pela conectividade a 

Internet, possuindo grande estrutura de processamento de informações que 

possibilitam terceiros o repasse do acesso à Internet para o usuário final, o Marco 

Civil da Internet não faz referência a este provedor, o principal no Brasil é a 

Embratel. 

(ii) Provedores de acesso ou de conexão, possibilitam o acesso a Internet para o 

usuário final, por meio da infraestrutura adquirida dos provedores de backbone, 

como a GVT, Brasil Telecom e na tecnologia 3G e 4G a operadoras de telefonia 

com TIM, Claro e Vivo. 

(iii) Provedores de hospedagem armazenam conteúdo de terceiros e proporcionam que 

os mesmos acessem, como a UOL Host, Locaweb, Hostgator. 

(iv) Provedores de conteúdo que disponibilizam na rede dados criados ou 

desenvolvidos pelos provedores de informação ou pelos próprios usuários da web 

(autores), pessoas naturais com blogs, websítios, pessoas jurídicas com grandes 

portais de imprensa. 

(v) Provedores de informação, produzem as informações veiculadas na Internet, 

quando uma pessoa mantém um websítio ou um perfil em uma rede social é um 

provedor de conteúdo, no momento em ela insere informações no websítio ou rede 

social passa a ser um provedor de informação ou autor. 

 

Com base na definição de provedores utilizada pelo STJ, é possível ainda 

subdividir as cinco categorias do gênero provedores de serviço de Internet em dois tipos, 

tento como critérios a divulgação ou não de conteúdo e a responsabilidade de cada atividade 

por ofensas à intimidade. Assim, pode-se definir em: (a) provedores de conexão, responsáveis 

pela infraestrutura, armazenamento de dados e conexão à Internet, não sendo responsáveis 

pela produção e divulgação de conteúdo na rede; (b) provedores de aplicação de Internet 

                                                
55Artigo 5º, inciso IV, do Marco Civil da Internet, Lei 12.965/m014. 
56STJ, 3ª T., REsp 1.316.921/RJ, rel. min. Nancy Andrighi, j. 26.06.2012, DJe 29.06.2012. 
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fornecem um conjunto de funcionalidades que são acessadas por meio de um terminal 

conectado à rede, englobam os provedores de conteúdo e de informação. 

O provedor de conteúdo é responsável por disponibilizar na rede os dados criados 

pelos provedores de informação ou pelos usuários finais da Internet como as redes sociais, 

plataformas de vídeo, aplicativos de mensagens. A lei 12.965/2014 - Marco Civil da Internet 

trata, em seus artigos 18, 19, 20 e 21, sobre a responsabilidade dos provedores por danos 

decorrentes do ato de terceiros. Sobre os provedores de conexão à Internet a doutrina afirma 

que existe imunidade legal: 

Há, portanto, uma imunidade legal concedida ao referido provedor. 

Responsabilizar o provedor de conexão pelas condutas de seus usuários é uma 

prática rechaçada pelos tribunais nacionais e estrangeiros desde o final dos anos 

1990.57 

Na mesma linha, em 1995, nos Estados Unidos, o caso Religious Technology 

versus Netcom On-line Communication Services58 teve como objeto a proteção de direitos 

autorais postados na rede, onde a responsabilização não pode ser aplicada àqueles que apenas 

oferecem a estrutura a possibilitar o funcionamento da rede, posição esta adotada no artigo 18 

do MCI: “O provedor de conexão à Internet não será responsabilizado civilmente por danos 

decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.” Sendo adotada em diversas decisões dos 

Tribunais Estaduais como na Apelação Cível 70001582444.59 

O TJ-RS define que o provedor de acesso possibilita apenas acesso à Internet, não 

interferindo em conteúdo, afirmando o relator que “Não se pode responsabilizar o provedor 

pelos acesso e atos dos internautas a quem ela possibilita a navegação, bem como, pelas 

publicações veiculadas nos sítios que os internautas visitam.” E, ainda, em diversos casos 

julgados nos tribunais brasileiros contra a operadora Telefônica Brasil S/A.60 

Faz-se alusão a uma filmagem anonimamente postada no YouTube que, conforme 

a reclamante, causou prejuízos a esta, entendendo mais uma vez que provedores de conexão 

                                                
57Marco Civil da Internet: jurisprudência comentada / coordenadores: Carlos Affonso Souza, Ronaldo Lemos, 

Celina Bottino – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. 
58Religious Technology Center vs Netcom On-Line Communication Services, Inc., n. C-95-20091 RMV. 

United StatesDistrictCourtfortheNorthernDistrictofCalifornia 907 F. Supp. 1361; 1995 U.S Dist. Lexis 18173; 

37 U.S.P.Q.2D (BNA) 1545; Copy. L. Rep. (CCH) P27, 500; 24 Media L. Rep. 1097. Disponível em: 

[www.law.cornell.edu/ecourse/cases/netcom.htm]. Acesso em:12.12.2018. 
59“Apelação cível. Ação cautelar. Medida com objetivo de retirar do ar sítio da Internet. Ilegitimidade passiva do 

provedor de acesso. Manutenção da sentença. É parte ilegítima para figurar no pólo [sic] passivo da medida 

cautelar ajuizada o provedor de acesso da Internet que apenas possibilita a seus associados o acesso à rede 
mundial de computadores. Apelo desprovido” (TJRS, 15ª Vara Cível, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível 

70001582444, rel. Des. Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, j.29.05.2002). 
60TJSP, 3ª Vara Cível, Processo 1010799-19.2016.8.26.0554, Juiz Flávio PinellaHelaehil, j. 29.11.2016, DJe 

05.12.2016. 
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possuem imunidade legal pelo conteúdo de terceiros, podendo ser responsabilizado por atos 

próprios que causem a outrem; e, por ser fornecedor, está sujeito ao CDC (Lei 8.078/1990), 

podendo ser responsabilizado por danos que vier a causar por atos próprios, como quebra de 

contrato, interrupção injustificada da conexão, oferecimento de velocidade inferior à 

contratada. Responde, inclusive, por danos morais causados a pessoa jurídica, conforme 

previsão da Súmula 227 do STJ. 

Já os provedores de aplicação de Internet podem também ser responsabilizados 

pelo conteúdo de terceiros, porém o Marco Civil da Internet aplica uma responsabilidade civil 

subjetiva para os provedores de aplicação de Internet e derivada do descumprimento judicial 

que determinou a remoção de certo conteúdo, consoante prescreve o artigo 19 do MCI: 

Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor 

de aplicações de Internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos 

decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não 
tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro 

do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, 

ressalvadas as disposições legais em contrário.61 

 

Assim, a lei condicionou a definição daquilo que é ilícito e deve ser retirado ao 

Poder Judiciário, tornando a responsabilização dos provedores de aplicação de Internet 

condicionada a descumprimento de uma ordem judicial, diferente de período anterior à 

vigência do MCI, quando qualquer apontamento de ilicitude de conteúdo disponibilizado na 

Internet poderia causar pressão nas operadoras para retirada do conteúdo pelo temor de uma 

possível ação judicial. A legislação buscou equilibrar a liberdade de expressão, mas também 

não tira o poder do provedor de proceder e retirar conteúdos que considere ofensivos ou 

contra a política da plataforma. 

O regime subjetivo foi justificado pela possível motivação ao monitoramento 

privado e exclusão exagerada de conteúdo, ferindo a liberdade de expressão e gerando ainda 

uma responsabilidade excessiva do provedor, causando dificuldades para a inovação 

tecnológica e, ainda, aumentando o controle prévio, configurando censura e aumento dos 

custos do serviço.62 O MCI não proíbe que os provedores de aplicações possam determinar 

requisitos para a remoção direta de conteúdo em seus termos e políticas de uso e atendam, 

assim, possíveis denúncias sobre conteúdos ofensivos, porém a lei impõe estas medidas de 

                                                
61BRASIL. Marco Civil da Internet, Lei nº. 12.965 de 2014. Planalto. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm>. Acesso em: 10.12.2018. 
62MIRAGEM, Bruno. Responsabilidade por danos na sociedade de informação e proteção do consumidor: desafios 

atuais da regulação jurídica da Internet. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo, v. 18, n 70, pp. 41- 

92,abr./jun.2009. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm
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filtragem, bloqueio e exclusão a medida extrema que deve ser usada em casos específicos, por 

conduzir a possível responsabilização do provedor por ato próprio em casos de comprovado 

excesso que levem à restrição indevida à liberdade de expressão. 

As exceções do MCI são contingentes: artigo 19, § 2º direitos autorais e artigo 21, 

divulgação de material contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, sendo 

ainda determinado que a retirada deve respeitar os limites técnicos das operadoras, sendo o 

prazo para cada cumprimento determinado conforme inconcretu. 

O Marco Civil da Internet não estipulou prazos específicos para retirada de 

conteúdo após notificação judicial ou extrajudicial, cabendo ao juiz, ante situação fática. E, 

ainda, § 1º do artigo 19 do MCI afirma que na decisão o juiz precisa, sob pena de nulidade, 

conter a especificação clara e específica do conteúdo que permita a localização sem dúvidas. 

Antes do MCI, a jurisprudência do STJ não exigia a indicação precisa do conteúdo, porém 

hoje entende a necessidade de indicação específica do URL.63Na regulamentação da Lei 

12.965/14 – Marco Civil da Internet- cabe a crítica de ter que dificultar aos ofendidos a 

retirada do conteúdo da rede, causando uma demora maior no procedimento de retirada que 

aumenta o período de disponibilidade da ofensa na rede e assim um alcance de mais pessoas. 

O MCI estabelece, logo no artigo primeiro, os princípios, garantias, direitos e 

deveres para o uso da Internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à matéria. Tem como fundamento  

o respeito à liberdade de expressão, o reconhecimento da escala mundial da rede, os direitos 

humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais, a 

pluralidade e a diversidade, a abertura e a colaboração, a livre iniciativa, a livre concorrência 

e a defesa do consumidor e a finalidade social da rede.  

                   No Brasil o uso da Internet tem como princípios a liberdade de expressão, 

comunicação e manifestação de pensamento, porém defende em seus princípios também a 

privacidade, os dados pessoais e a responsabilização dos agentes. Também é garantida a 

liberdade nos negócios promovidos na rede, com a ressalva devida da preservação dos demais 

princípios estabelecidos na lei, nos demais diplomas legais do País ou acordos internacionais. 

O uso da Internet no Brasil tem como objetivos promover o direito de acesso a 

todos, do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na 

condução dos assuntos públicos, da inovação e do fomento à ampla difusão de novas 

tecnologias e modelos de uso e acesso; e da adesão a padrões tecnológicos abertos que 

                                                
63STJ, 3ª T., REsp. 1.629.255/SP, rel. min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2017, DJe 25.08.2017. 
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permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade de aplicações e bases de 

dados.  

Exprime a lei, no artigo 5°, algumas definições importantes como: Para os efeitos 

desta Lei, considera-se: 

 

I - Internet: o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em 
escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a 

comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes; 

II - terminal: o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à Internet; 

III - endereço de protocolo de Internet (endereço IP): o código atribuído a um 

terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros 

internacionais; 

 

 

Os usuários possuem vários direitos e garantias com diversas vertentes, uma das 

quais é a proteção ao consumidor pela garantia de não suspender a conexão à Internet, salvo 

por débito diretamente decorrente de sua utilização e a manutenção da qualidade contratada 

da conexão à Internet. 

Sobre os direitos dos usuários, no artigo 7º da lei, é notória a preocupação com o 

sigilo dos dados e a preservação da intimidade, expondo a Internet como essencial ao 

exercício da cidadania e assegurando  

 

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação; 
II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela Internet, salvo por 

ordem judicial, na forma da lei; 

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por 

ordem judicial; 

VI - informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de 

serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e 

aos registros de acesso a aplicações de Internet, bem como sobre práticas de 

gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade; 

 

Encerra, também, a Lei alguns direitos relativos à proteção dos dados pessoais e 

tratamento, regulando o fornecimento de dados a terceiros, exigindo o consentimento para a 

coleta e armazenamento e a exclusão destes dos bancos. Esta matéria foi mais bem 

disciplinada na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o que é estudado em ocasião 

propícia. 

VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de 

conexão, e de acesso a aplicações de Internet, salvo mediante consentimento livre, 

expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei; 

VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento 

e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para 

finalidades que: 
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a) justifiquem sua coleta; 

b) não sejam vedadas pela legislação; e 

c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso 

de aplicações de Internet; 

IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de 

dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas 

contratuais; 

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada 

aplicação de Internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, 

ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei; 
XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à 

Internet e de aplicações de Internet; 

 

A lei preocupa-se com os dois opostos, a privacidade e a liberdade de expressão. 

Tentando equilibrar estes dois direitos, no artigo 8º, os expõe os como condições de exercício 

do direito de acesso à Internet. São, ainda, nulas de pleno direito todas as cláusulas que 

violem a inviolabilidade e o sigilo das comunicações privadas, pela Internet; ou, em contrato 

de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para 

solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no País. Empresas com Facebook 

elegiam como foro a sede da empresa, sendo considerada lesão aos direitos dos usuários. 

O Artigo 9º do MCI traz o princípio da neutralidade da rede, sendo os provedores 

de Internet responsáveis pela transmissão, comutação ou roteamento, obrigados a tratar 

isonomicamente quaisquer “pacotes” de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, 

serviço, terminal ou aplicação, priorizando os serviços de emergência, afirmando ainda que os 

provedores responsáveis por qualquer tipo de serviço na Internet, oneroso ou gratuito, como a 

transmissão, comutação ou roteamento, não podem bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o 

conteúdo dos “pacotes” de dados. 

A Seção II do MCI, com o título Da Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais e 

às Comunicações Privadas, trata mais uma vez da proteção aos registros de conexão e de 

acesso a aplicações de Internet e dos dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, 

que devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das 

partes direta ou indiretamente envolvidas. O § 1º do artigo 10 do MCI condiciona o 

fornecimento de registros de dados a uma ordem judicial. 

§ 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os 

registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais 

ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do 

terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste 

Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o. 
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Qualquer operação de coleta, que envolva armazenamento, guarda e tratamento de 

registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de 

Internet em que pelo menos um desses atos ocorra no Território Nacional deverão respeitar a 

legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das 

comunicações privadas e dos registros vigentes no Brasil (art. 11, MCI). Pelas violações, o 

MCI prevê responsabilização penal, civil e administrativa. 

Sobre a guarda dos registros, pelos provedores de conexão, a lei exige o período 

mínimo de um ano para os provedores responsáveis pela provisão de conexão à Internet, 

cabendo ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de 

conexão sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, não podendo transferir os 

registros a terceiros. Pode a autoridade policial ou administrativa, ou o Ministério Público, 

requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior a um 

ano, tendo a obrigação de manter segredo sobre o requerimento das informações pelas 

autoridades competentes. 

Já os provedores de aplicação de Internet, constituídos na modalidade de pessoa 

jurídica e que exerçam essa atividade de maneira organizada, profissionalmente e com fins 

econômicos, deverão manter os respectivos registros de acesso a aplicações de Internet sob 

sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de seis meses, sendo que, por 

ordem judicial, esse período pode ser estendido. 

De grande relevância para a pesquisa sob relato, a Seção III do MCI regula a 

responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, definindo o artigo 

18 e 19 que o provedor de conexão à Internet não será responsabilizado civilmente por danos 

decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. A lei traz, então, direta e claramente, uma 

irresponsabilidade civil dos provedores por conteúdos que não sejam de sua autoria. 

Quanto aos provedores de aplicação, estes podem ser responsabilizados pelo 

conteúdo de terceiros, porém se, apenas após ordem judicial específica, não tomarem as 

providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo 

assinalado, tornarem indisponível o conteúdo apontado como infringente, buscando a lei 

assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Ainda é uma decisão judicial clara e 

específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do 

material, sob pena de nulidade. 

Sendo as causas referentes aos danos decorrentes de conteúdos disponibilizados 

na Internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, onde se pode 
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enquadrar o direito a intimidade, além dos casos de retirada desses conteúdos por provedores 

de aplicações de Internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais, cabendo 

tutela antecipada, total ou parcial, se existir prova inequívoca do fato e considerado o 

interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na Internet, havendo os requisitos 

de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de 

reparação difícil. 

O Artigo 21 do MCI faz uma ressalva: a responsabilidade subsidiária aos 

provedores de aplicações de Internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros que 

violem a intimidade pela divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, 

vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, 

quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar 

de promover, de maneira diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a 

indisponibilização desse conteúdo.  

Sobra verificável o fato de que, mesmo nestes casos de grave violação à 

intimidade, os provedores de aplicação, hoje, só respondem subjetivamente, porém com a 

exigência apenas de notificação do ofendido. Sob pena de nulidade, a notificação deve conter 

elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da 

intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido. 

 

3.3 A NOVA LEI DE PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS E AS MODIFICAÇÕES NO 

MARCO CIVIL DA INTERNET 

A Lei Geral de Proteção de Dados ou simplesmente LGPD (lei nº 13.709/18), foi 

sancionada em 13.08.2018 pelo Presidente da República. A Lei foi editada no contexto dos 

escândalos de vazamento de dados da rede social Facebook, com indicadores pessoais de 

milhares de usuários, para a empresa britânica de big data e marketing político Cambridge 

Analytica, levando diversos países a apressarem leis de proteção de informações pessoais, 

podendo-se mencionar a União Europeia que, em maio de 2018, editou Regulamento Geral de 

Proteção de Dados da União Europeia (GDPR). 

A nova lei brasileira iniciou a vigência em fevereiro do de 2020, após um período 

de 18 meses de vacatio legis, fase em que o governo, empresas e a sociedade poderão realizar 

as devidas adaptações. A LGPD cria uma regulamentação para o uso, proteção e transferência 

de dados pessoais no Brasil, nos âmbitos privado e público, e estabelece de modo claro às 

partes suas atribuições, responsabilidades e penalidades no âmbito civil. A lei está baseada 
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nos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, como a livre iniciativa e o 

desenvolvimento econômico e tecnológico do País. 

A Lei instituiu os chamados agentes de tratamento de dados pessoais – nas 

figuras do controlador e do operador – que podem ser pessoas naturais ou jurídicas, de Direito 

público ou privado. Ao controlador competem as decisões referentes ao tratamento de dados 

pessoais, enquanto ao operador é cometida a realização do tratamento em nome do primeiro. 

Foi definida, ainda, a figura do encarregado, que também, na condição de pessoa natural ou 

jurídica, de Direito público ou privado, atuará como canal de comunicação entre o 

controlador e os titulares de dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD). 

Apesar de uma regulamentação em leis esparsas, há vários anos se discutia no 

Brasil um marco legal na proteção de dados pessoais, capaz de englobar todas as atividades 

relacionadas, tendo em vista a relevância de seu objeto, que tem amplo reflexo inclusive nos 

direitos constitucionais do cidadão. Inicialmente, as normas prevêem responsabilidades, 

administrativa e civil, para as pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, que tratem de 

dados sensíveis das pessoas naturais.  

Por tratamento de dados entende-se toda operação realizada com dados pessoais, 

como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, 

difusão ou extração. Já os dados pessoais são todos os relacionados à pessoa natural 

identificada ou identificável, inclusive números identificativos, dados locacionais ou 

identificadores eletrônicos, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa. 

As sanções altíssimas previstas na lei, no caso da LGPD, com valor de até 50 

milhões de reais por infração, constituem o destaque da norma e, certamente, serão um bom 

“guia espiritual” para a prática do compliance nessa seara. Nesse novo contexto, a 

privacidade assume papel de protagonista da lei, tratada como um direito constitucional 

individualizado em sua concepção mais jurídica. Sua proteção foi a base para a formulação 

dessa lei. 

Durante a evolução humana, o termo tecnologia remetia apenas a benefícios, 

desenvolvimento, sem se atentar para seu verdadeiro potencial. Além dos problemas típicos 

de privacidade que normalmente atingiam pessoas públicas, a tecnologia situou na mira, 
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também, democraticamente, todas as outras pessoas. Foram, pois, massificadas a informação 

e a exposição. 

A privacidade por natureza é um direito subjetivo, pois cada qual tem um limite, 

um valor diferente, envolvendo vários fatores, como idade, classe social, condição 

econômica, localização, entre outros que aumentam ou reduzem a tolerância e o potencial 

lesivo. A Lei buscou, nesse instante, a objetivação de um tema naturalmente subjetivo, 

delimitando a matéria e sua abrangência, e definindo os limites para o tratamento de todos os 

indicativos considerados sensíveis. 

O novo ideal passa a ser o controle do uso dos dados, não mais o sigilo ou a 

eliminação. Os escândalos e o desenvolvimento de novas tecnologias de captura e tratamento 

de dados fizeram com que os países buscassem atualizar sua legislação como meio de 

proteger os direitos constitucionais de seus cidadãos que inevitavelmente se vêem envolvidos 

e dependentes do meio digital, tanto para lazer como para trabalho. 

Decerto, malgrado os esforços legais da LGPD, a necessidade de anuência 

expressa do titular não irá garantir a preservação dos dados, sendo necessária a instituição de 

um arcabouço fiscalizatório para garantir sua correta manutenção. Certamente novas 

interfaces e armadilhas poderão ser criadas pelas empresas para induzir o titular a consentir, 

principalmente quando esse consentimento “expresso” puder ser feito apenas com suporte 

num “clique”. 

A estruturação da lei arrima-se em princípios específicos do meio, que prezam 

pela proatividade na condução de políticas e processos eficientes, para que haja uma atuação 

preventiva em vez de corretiva. A privacidade deve ser a configuração-padrão dos sistemas, 

automática, sendo o tratamento e o compartilhamento as exceções, quando devidamente 

consentida. Será exigida a segurança da informação de ponta a ponta, ou seja, a proteção dos 

dados durante todo o ciclo de vida da relação. 

Indicam-se o contexto e os principais institutos jurídicos da Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais – nº 13.709/2018 - demonstrando a sua importância para a regulação da 

responsabilidade civil dos provedores e as alterações ao Marco Civil da Internet. No artigo 1º 

da lei 13.709/18, são citados alguns objetivos de proteção da lei, dentre eles a privacidade e o 

livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 

 
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. 
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No Artigo 2º, IV, a Lei adota como fundamento, dentre outros, a inviolabilidade 

da intimidade, da honra e da imagem, e, no artigo 2º, VII, os direitos humanos e o livre 

desenvolvimento da personalidade: 

 

I - o respeito à privacidade; 
II - a autodeterminação informativa; 

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; 

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 

VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o 

exercício da cidadania pelas pessoas naturais. 

 

A Lei considera, no artigo 3º, qualquer operação de tratamento realizada por 

pessoa natural ou por pessoa jurídica de Direito público ou privado, independentemente do 

meio, do país de sua sede ou do Estado-nação, onde estejam localizados os dados, desde que: 

 

I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional; 

II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens 

ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território 

nacional; ou                  

III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território 

nacional. 

 

Não é aplicada a lei quando o tratamento é realizado por pessoa natural para fins 

exclusivamente particulares e não econômicos, fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos e 

alguns motivos estatais como os citados no previstos no artigo 4º, III, devendo ser regido 

nestes últimos casos por lei específica que devem conter medidas proporcionais e estritamente 

necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os 

princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta Lei, buscando, assim, a 

lei, evitar excessos por parte do Poder Público. 

 

Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: 

I - realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não 

econômicos; 

II - realizado para fins exclusivamente: 

a) jornalístico e artísticos; ou 

b) acadêmicos;              

     

III - realizado para fins exclusivos de: 

a) segurança pública; 

b) defesa nacional; 
c) segurança do Estado; ou 

d) atividades de investigação e repressão de infrações penais; ou 
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No artigo 5º, a Lei privilegia diversas definições como dado pessoal, dado 

sensível, dado “anonimizado”, dentre outras diversas, não objeto deste estudo. 

 

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou 

identificável; 

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 

filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; [...] 

IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou 

em vários locais, em suporte eletrônico ou físico; 

V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 

tratamento; 

VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 

competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; 

VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza 

o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;[...] 

IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador; 

X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem 

a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração;[...] 

XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular 

concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada; 

[...] 

XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante 

guarda do dado pessoal ou do banco de dados; 

XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco 

de dados, independentemente do procedimento empregado; 

 

Convém informar, por ser oportuno, que o tratamento de dados é baseado na boa-

fé, artigo 6º caput e nos princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, 

qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, 

responsabilidade e prestação de contas: 

 

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os 

seguintes princípios: 

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de 

forma incompatível com essas finalidades; 

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao 

titular, de acordo com o contexto do tratamento; 

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de 

suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não 

excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; 

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a 

forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados 

pessoais; 

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e 
atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da 

finalidade de seu tratamento; 
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VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e 

facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de 

tratamento, observados os segredos comercial e industrial; 

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os 

dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 

destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; 

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude 

do tratamento de dados pessoais; 

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins 

discriminatórios ilícitos ou abusivos; 
X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção 

de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das 

normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.  

 

No artigo 7º, a Lei cuida de alguns requisitos para o tratamento de dados pessoais, 

regulando as hipóteses permitidas, sempre em obediência à finalidade e à boa-fé, nas 

seguintes hipóteses: mediante o fornecimento de consentimento pelo titular (I), para o 

cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador (II), pela Administração 

Pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas 

públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou 

instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; para a 

realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização 

dos dados pessoais (IV); quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos 

preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados 

(V); para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse 

último nos termos da (VI); para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de 

terceiro (VII); para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da 

saúde ou por entidades sanitárias (VIII); quando necessário para atender aos interesses 

legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades 

fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais (IX); ou para a proteção do 

crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente (X). 

Assere-se como a grande inovação da Lei 13.709/18 a necessidade de 

consentimento do titular dos dados, pela sua manifestação de vontade (art.8º).Nos casos de 

ser um consentimento por escrito, a condição destacada das demais cláusulas contratuais 

(art.8º, §1º), isto é, se há demanda judicial, o controlador dos dados tem o ônus da prova de 

que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta Lei (art.8º, §2º). A Lei 

assim afirma a condição de fragilidade dos usuários da Internet, titulares dos dados, em 

relação às empresas que os controlam, havendo, assim, inversão do ônus da prova. 
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Garantindo ainda maior proteção aos dados, cláusulas genéricas para tratamentos 

de dados pessoas são nulas, sendo necessária a referência exata da finalidade, vedado o vício 

de consentimento, o qual, uma vez realizado dentro de todos os parâmetros legais, poderá ser 

revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento 

gratuito e facilitado (art.8º, §5º), devendo, ainda, ser informado de alterações para que possa 

revogar a autorização, se entender necessário. 

O acesso às informações pessoais que estão em tratamento deve ser fácil, de 

maneira simples, clara, adequada e ostensiva, pelo princípio do livre acesso. As informações 

ao titular podem ser sobre a finalidade específica do tratamento, forma e duração do 

tratamento, observados os segredos comercial e industrial, identificação do controlador, 

informações de contato do controlador, informações acerca do uso compartilhado de dados 

pelo controlador e a finalidade et reliqua. O procedimento pode ser nulo se as informações 

fornecidas ao titular tiverem conteúdo enganoso ou abusivo ou não houverem sido oferecidas 

previamente com transparência, clara e inequivocamente.  

O art. 10 da lei inventaria um rol exemplificativo de finalidades legitimas, 

baseado em situações concretas que podem fundamentar o tratamento de dados como o apoio 

e promoção das suas atividades e a proteção, em relação ao titular, do exercício regular de 

seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitados as legítimas expectativas 

dele e os direitos e liberdades fundamentais. 

Os dados sensíveis têm critérios ainda mais rígidos para o tratamento de dados 

pessoais, como a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros, sendo a 

comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com 

objetivo de obter vantagem econômica, que o poderá ser objeto de vedação ou de 

regulamentação por parte da autoridade nacional. Na saúde, estes dados sensíveis só podem 

ser compartilhados em casos de necessidade, para a adequada prestação de serviços de saúde 

suplementar.  Trata ainda a Lei sobre os dados pessoais de crianças e de adolescentes, o que 

deverá ser realizado em seu melhor interesse e consentido pelo menos por um dos pais ou 

pelo responsável legal. 

O tratamento de dados termina nas hipóteses previstas no art. 15, I, II, III e IV. Os 

dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites 

técnicos das atividades, autorizada a conservação para algumas finalidades. 

 

Art. 15.  O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes 

hipóteses: 
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I - verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser 

necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada; 

II - fim do período de tratamento; 

III - comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do 

consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, resguardado o 

interesse público; ou 

IV - determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta 

Lei. 

 

Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e 

garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade, tendo o titular dos 

dados o direito de, a qualquer momento e mediante requisição, obter a confirmação da 

existência de tratamento, acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou 

desatualizados, dentre outros. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais será 

procedimento providenciado, mediante requisição do titular em formato simplificado, 

imediatamente ou por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a 

inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os 

segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data 

do requerimento do titular. Até mesmo a maneira como as informações serão recebidas fica a 

critério do titular dos dados, podendo ser por escrito ou por meio eletrônico, seguro e idôneo 

para esse fim. 

Havendo alguma decisão tomada sobre o titular dos dados, com base unicamente 

em tratamento automatizado e que afete os seus interesses, o titular poderá solicitar revisão. 

 

Art. 20.  O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas 

unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem 

seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, 

profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.        

 

Os responsáveis pelo tratamento de dados podem ser responsabilizados por 

infrações à lei geral de dados, sendo obrigados os controladores e operadores à manutenção 

de registros das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente 

quando com base no legítimo interesse. 

 

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de 

tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual 

ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a 

repará-lo. 

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: 
I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando 

descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver 

seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se 

ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; 
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II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual 

decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de 

exclusão previstos no art. 43 desta Lei. 

 

Denota uma responsabilidade solidária para os operadores que descumprirem 

também as instruções legais dos controladores. Na possibilidade de mais de um controlador, 

respondem também, solidariamente, pelo dano causado. Pode, ainda, o magistrado inverter o 

ônus da prova (art.42, §2º) em favor do titular dos dados, quando, ao seu juízo, for verossímil 

a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de 

prova pelo titular lhe resultar excessivamente onerosa, permitindo ações de reparação por 

danos coletivos, demonstrando, assim, o alinhamento que a nova legislação está tomando para 

a proteção dos titulares, usuários de sistemas de informática que tratam dados pessoais. 

Em uma reparação do dano ao titular por um dos envolvidos solidariamente, é 

autorizada a ação de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua participação 

no evento danoso. Sendo uma responsabilidade subjetiva, a lei reúne algumas hipóteses nas 

quais os agentes tratadores não são responsabilizados pelos danos decorrentes: 

 

Art. 43.  Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem: 

I - que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído; 

II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é 

atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados; ou 

III - que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiros. 

 

O tratamento pode ser havido como irregular se deixar de observar a legislação ou 

quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo pelo qual é realizado o tratamento, o 

resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e as técnicas de tratamento de dados 

pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Se o controlador ou operador deixar de 

adotar as medidas de segurança e der causa ao dano, será responsabilizado por ele. Exceção é 

feita nas hipóteses das relações de consumo em que prevalecem as regras de responsabilidade 

do CDC, sendo o diploma consumerista mais protecionista em relação aos consumidores, 

adotando uma responsabilidade objetiva. 

Art. 46.  Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e 

administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de 

situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 

qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 
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A nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais conduz, ainda, recomendações 

sobre as boas práticas de governança dos controladores e operadores acerca dos dados 

pessoais de que tratam. 

 

Art. 50.  Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo 

tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão 

formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de 

organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e 

petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações 
específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os 

mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos 

relacionados ao tratamento de dados pessoais. 

 

A Lei exige, então, uma melhoria contínua dos processos de tratamento que 

venham a garantir a segurança dos dados, aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que 

estejam sob seu controle, independentemente do modo como se realizou sua coleta, adaptada 

à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados 

tratados, estabelecendo políticas e salvaguardas adequadas com base em avaliação sistemática 

de influxos negativos e riscos à privacidade. 

A política tem, ainda, o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, 

por meio de atuação transparente e que assegure mecanismos de participação do titular, esteja 

integrado a sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de 

supervisão internos e externos, conte com planos de resposta a incidentes e remediação, seja 

atualizado constantemente com base em informações obtidas em monitoramento contínuo e 

avaliações periódicas. 

As sanções administrativas para as infrações previstas na Lei podem variar entre: 

 

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; 
II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de 

direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos 

os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por 

infração; 

III - multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; 

IV - publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua 

ocorrência; 

V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização; 

VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração; 

 

É sensível a evolução do Direito digital e é tangível a importância que aufere no 

concerto da sociedade da informação. A responsabilização dos provedores de Internet é bem 

definida pela legislação brasileira, seguindo alguns exemplos do Exterior, porém vale 

ressaltar que o tipo de serviço oferecido pelas chamadas redes sociais merece uma 
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regulamentação particular por conter diversas características específicas. Quanto à natureza 

do serviço prestado pelas redes sociais, a jurisprudência assinala 

O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não 

desvirtua a relação de consumo, pois o termo mediante remuneração, contido no art. 

3º, § 2º, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho 

indireto do fornecedor.64 

 

Em entendimento anterior ao Marco Civil da Internet, a ministra Nancy Andrighi 

defendia o argumento de ser inconveniente e controversa a exigência de fiscalização prévia 

por parte do provedor, que não se pode largar ao desamparo da lei e da Justiça o usuário que é 

ofendido e sofre danos morais em decorrência de teores veiculados em rede social. Ela 

assinalou, também, que o provedor não está obrigado a fiscalizar previamente o tráfego de 

informações, não pode se escusar de, uma vez notificado, seja por autoridade, seja por 

usuário, de haver violações de direitos da personalidade nos conteúdos veiculados, retirar as 

informações ofensivas das páginas.65 

Asseriu o mesmo julgado a ideia de que os provedores precisam possuir 

mecanismos para promover a identificação dos ofensores que atentam contra à honra alheia, 

coibindo o anonimato nas redes sociais e combatendo a criação de perfis falsos que são 

recorrentemente utilizados. 

Portanto, sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, deve este adotar 

as providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem 

ao seu alcance para a individualização dos usuários do sítio[...]. Com efeito, o 

provedor que, movido pela ânsia de facilitar o cadastro e aumentar 

exponencialmente o número de usuários, ou por qualquer outro motivo, opta por não 

exercer um mínimo de controle daqueles que se filiam ao seu sítio, assume o risco 

dessa desídia, respondendo subsidiariamente pelos danos causados a terceiros.
66 

 

Na mesma linha de entendimento, contrária à legislação atual, acredita-se 

constituir obrigação dos provedores de aplicação a identificação de seus usuários. Os 

cadastros hoje são os mais simples possíveis, com intuito de reunir o maior número de 

usuários, que vêem no cadastro a facilidade de criar um perfil e participar das redes sociais 

anonimamente. O que se espera, na verdade, segundo a Ministra, “[...] é a implementação de 

cuidados mínimos, consentâneos com seu porte financeiro e seu know-how tecnológico – a 

                                                
64BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial n. 1.308.830 - RS. Relatora: ministra 

Nancy Andrighi. DJe, 19 jun. 2012, p. 9. 
65BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial n. 1.308.830 - RS. Relatora: ministra 

Nancy Andrighi. DJe, 19 jun. 2012, p. 20. 
66IDEM, IBIDEM, p.20. 
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ser avaliado casuisticamente, em cada processo – de sorte a proporcionar aos seus usuários 

um ambiente de navegação saudável e razoavelmente seguro”. 

Hoje, não se exigiria dos provedores a disponibilização de instrumentos capazes 

de identificar o perpetrador de toda e qualquer atividade ilícita no meio virtual sob os 

cuidados da empresa. Em sua maior parte, os cadastros são efetuados apenas com a validação 

de um endereço de e-mail, com suporte no qual os dados podem ser incluídos de modo 

facilitado, sem nenhuma verificação de veracidade. 
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4 PROTEÇÃO À INTIMIDADE PELA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA 

DOS PROVEDORES DE CONTEÚDO E INFORMAÇÃO 

Um dos veículos mais utilizados pelos brasileiros coincide com as redes sociais - 

Twitter, Facebook, Instagram - entre outros. É previsível o surgimento de conflitos e de 

atitudes por parte de usuários destas plataformas de relacionamento que possam ensejar 

danos, seja do usuário, seja do prestador do serviço. O foco desta dissertação está na 

responsabilidade dos provedores de conteúdo e informação, relativamente às referidas 

condutas danosas realizadas pelos usuários, como a divulgação de fotos e vídeos íntimos, 

comentários ofensivos, exposição da vida privada, que auferem visibilidade massiva e 

notoriedade nos serviços oferecidos pelas redes sociais. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DAS REDES SOCIAIS 

 

Os provedores de conteúdo podem fornecer os meios para criação e publicação de 

dados de seus usuários, caracterizando provedores de conteúdo em sentido estrito, ou ser 

responsáveis pela publicação do próprio conteúdo, os chamados provedores de 

informação.67O determinismo tecnológico, característica da sociedade da informação, é nítido 

no modelo de relações desenvolvidas pelas redes sociais, onde os usuários se utilizam da 

tecnologia para estabelecer as mais diversas relações, como as comerciais, de trabalho, estudo 

e afetivas. 

Tomando como ponto principal estes sítios de relacionamento ou redes sociais, é 

possível definir redes sociais como sítios hospedados na Internet que permitem a criação de 

perfis com dados fornecidos pelos próprios usuários que passam a interagir nesse ambiente, 

postando fotos, vídeos, áudios, preferências, adicionando amigos, criando links ligando 

informações e usuários, entre diversos outros recursos. 

Esta variedade de recursos é oriunda da evolução da informática e da 

comunicação, tendo seus aspectos positivos e negativos, pois, da mesma maneira que permite 

a comunicação entre as pessoas, aumenta a possibilidade de ofensas.  Empresas como Twitter, 

Facebook e Instagram, dentre várias outras redes sociais têm objetivos diversos, como 

                                                
67LEONARDI,Marcel.ResponsabilidadeCivildosProvedoresdeServiçosde Internet.Ed.JuarezdeOliveira 2005. 

p. 26, apud BITTENCOURT, Diego Camilo de. A responsabilidade civil dos provedores de conteúdo 

naInternet.2010.66f.TCC(Graduação)-CursodeDireito,DepartamentodeFaculdadedeCiênciasJurídicas, 

Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 2010. Disponível em: <http://tcconline.utp.br/wp- 

content/uploads/2012/06/A-RESPONSABILIDADE-CIVIL-DOS-PROVEDORES-DE-CONTEUDO-NA-

INTERNET.pdf>. Acesso em:  06.03.2019. p. 22. 

http://tcconline.utp.br/wp-
http://tcconline.utp.br/wp-
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divulgação profissional, busca de relacionamentos amorosos, compartilhamento de produção 

artística etc. 

As redes sociais, como um serviço baseado na Web que permite às pessoas 

constituírem um perfil público ou “semipúblico” no sistema da rede social, aceita especificar, 

também, uma lista de outros usuários com os quais dividem uma conexão, examinar e 

interagir com a própria lista de conexões e com as listas elaboradas por outros usuários dentro 

do sistema. São essas as três funções precípuas das redes sociais.68 

A primeira função, elaboração do próprio perfil, individualiza o aspecto da 

identidade, porquanto os usuários criam perfis que os representam, graças à combinação das 

informações pessoais de várias espécies, tais como atitudes, interesses, vivências etc. Assim, 

o utente pode criar a própria identidade social, ou, ainda, diversas identidades, pois 

disponibiliza a alguns usuários uma parte das informações sobre si, enquanto reserva outros 

dados a determinado grupo de conexões.69 

A segunda função, ainda segundo Sartor e Rosati70, o compartilhamento de 

conexões (contatos, “amigos”), determina o aspecto relacional do sítio web, pois, por meio da 

estrutura virtual disponibilizada, os usuários mantêm contatos com outras pessoas, os quais 

podem preexistir à relação virtual ou ser criados por meio do próprio serviço. As conexões 

que o usuário ostenta indicam, destarte, certos aspectos de sua personalidade. 

A terceira função oferecida pelos autores é o cruzamento e compartilhamento das 

informações e das conexões. É a representação do aspecto comunitário. Esse tipo de serviço é 

também chamado de user-generated Web ou user-generatedcontent. Em tradução livre, é o 

conteúdo gerado por usuários. Como já exposto, o provedor de conteúdo funciona como uma 

estrutura para que o usuário crie e compartilhe o conteúdo. Assim, não se pode dizer que o 

provedor de redes sociais é um provedor de informação, porquanto não apresente conteúdo 

gerado pela direção do sítio, senão quase que exclusivamente conteúdo dos usuários.71 

Ocorre que a espécie de página de relacionamento que dá maior possibilidade de 

concretização de atos difamatórios é aquela representada por Twitter, Facebook e Instagram, 

seja pela sua popularidade com alto número de usuários ou a grande quantidade de recursos 

                                                
68SARTOR, Giovanni; ROSATI, Eleonora.Social Network se Responsabilità de lProvider. Working Paper Law, 

Florença, FI,Itália, p.1. 

20,maio2012.Disponívelem:<http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/21114/LAW_2012_05_SartorAndRosat

i.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2013. p. 1. 
69Idem, ibidem, p.1. 
70IDEM, IBIDEM, p.1. 
71SARTOR e ROSATI, 2012, p. 1. 

file:///E:/%3chttp:/cad
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/21114/LAW_2012_05_SartorAndRosati.pdf
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/21114/LAW_2012_05_SartorAndRosati.pdf
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de propagação.  

Os primeiros relatos de serviços com características de socializar dados surgiram 

em 1969,72 com o desenvolvimento da tecnologia dial-up e o lançamento do CompuServe, 

um serviço comercial de conexão à Internet de contextura internacional muito propagado nos 

EUA. 

Em 1971, foi iniciado o envio de e-mails, sendo seguido sete anos mais tarde pela 

criação do Bulletin Board System (BBS), um sistema criado para convidar amigos para 

eventos e realizar anúncios pessoais dos criadores. Essa tecnologia usava linhas telefônicas e 

um modem para transmitir os dados. Os anos que antecederam ao decênio de 1990 foram 

marcados por um grande avanço na infraestrutura dos recursos de comunicação. Em 1985, a 

América Online (AOL) passou a fornecer ferramentas para que as pessoas criassem perfis 

virtuais nos quais podiam descrever a si mesmas e criar comunidades para troca de 

informações e discussões sobre temas variados. 

Na sequência, a AOL instituiu um sistema de mensagens instantâneas (1997), 

considerado o primeiro chat online. O primeiro projeto nos parâmetros das atuais redes 

sociais foi o GeoCities (1994), por meio do qual os usuários poderiam criar páginas na web. 

Antes de ser fechado, em 2009, foi comprado pela Yahoo! e chegou a possuir 38 milhões de 

usuários.  O primeiro sistema baseado em fotos foi o Fotolog (2002), ainda ativo no mercado, 

considerado o avô do atual Instagram. 

A primeira plataforma intitulada de rede social foi o Friendster, cujas funções 

permitiam que as amizades do mundo real fossem transportadas para o espaço virtual. Esse 

meio de comunicação e socialização atingiu três milhões de adeptos em apenas três meses — 

o que significava que um em cada 126 internautas da época possuía uma conta nele. Em 

seguida, ao longo de 2003, foram lançados o LinkedIn (voltado para contatos profissionais) e 

o MySpace (que foi considerado uma cópia do Friendster), ambos ainda no ar. Atualmente, o 

LinkedIn conta com cerca de 175 milhões de registros (sendo dez milhões deles brasileiros) e 

o MySpace marca 25 milhões apenas nos EUA — embora esse número já tenha sido maior. 

Em 2004, foram criadas as redes sociais Flickr, o Orkut e o Facebook, firmando o 

contexto da sociedade da informação e o determinismo destes sistemas que passaram a 

substituir muitas vezes as relações que antes somente se concretizavam no mundo real. 

                                                
72DAQUINO,Fernando. A história das redes sociais: comotudocomeçou.PublicaçãoOnlineTecmundo,de26 

nov. 2012. Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/33036-a-historia-das-redes-sociais- 

como-tudo-comecou.htm>. Acesso em: 10.03.2019. 
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Durante anos, o Orkut, foi a rede social mais utilizada pelos brasileiros. Permitia a criação de 

comunidades nas quais era possível compartilhar diversos tipos de mídia e conteúdo. Trazia 

ainda um serviço de mensagens instantâneas, tanto privadas quanto públicas, sendo nesta 

época sistema utilizado para diversas ofensas à intimidade de usuários que acabaram por 

demandar ações judiciais. É rede social extinta. 

O Facebook, plataforma criada por Mark Zuckerberg, dentro do campus da 

Universidade de Harvard, tornar-se-ia a mais famosa e abrangente do Mundo. O Facebook 

ofereceu ao público facilidades no compartilhamento de conteúdo, expandiu as configurações 

de privacidades para cada usuário e permitiu sua integração com diversos outros veículos de 

mídia, especialmente aqueles que permitem a produção de conteúdo pelo usuário, como, por 

exemplo, o Instagram, o YouTube, o Vevo, entre muitos outros aplicativos de plataforma 

online. 

São pontos críticos, ante as grandes possibilidades oferecidas aos usuários para 

promover a interação no ambiente virtual das redes sociais, questões como a intimidade, 

divulgação de dados, proteção a marcas e direitos autorais, rastreamento de hábitos e 

associação à publicidade e conteúdo difamatório. Alguns direitos são sensíveis às políticas 

das empresas prestadoras desses serviços. No mundo virtual, existem especificidades que 

exigem maior atenção dos legisladores para melhor atender a necessidade de regulamentação 

adequada para as relações entre os provedores de conteúdo e informação. 

Estes provedores são responsáveis por disponibilizarem conteúdo na rede e 

permitirem a visualização e o compartilhamento destes dados. Mesmo que as informações 

sejam autorais dos usuários, a ferramenta está no contexto da sociedade da informação e 

assim tem peculiaridades que exigem maior rigor para garantir a proteção da intimidade e 

demais direitos das personalidades dos ofendidos, podendo-se citar algumas características 

específicas que fazem da Internet um campo fértil para ofensas: 

 

I. Ofendidos não precisam nem mesmo participar da ferramenta onde a ofensa 

foi proferida: a Internet é campo fértil para as mais diversas ofensas e além da 

relação de clientes que possuem perfis dentro das plataformas como as redes 

sociais que podem proferir ofensas de forma recíproca, danos podem ser 

causados também àqueles que nem mesmo possuem cadastro nos respectivos 

sistemas. 

II. Amplitude de alcance da rede: a Internet chega praticamente a todas as áreas 
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do Mundo, principalmente pelas redes móveis e smartfones, de modo que uma 

ofensa proferida em qualquer parte do globo pode ser visualizada por uma 

amplitude enorme de usuários. 

III. Rapidez da propagação: a velocidade de propagação da informação é enorme. 

Com apenas um clique, é possível a propagação da ofensa para milhares de 

usuários, antes mesmo que o próprio ofendido tenha conhecimento do fato. 

IV. Cadastros simples que permitem a fácil criação de contas fake: buscando o 

maior número possível de cadastros, os provedores de Internet utilizam a 

estratégia de pedir o menor número possível de informações de seus usuários 

para a efetivação do cadastro, sem contar com as fraudes e cadastros realizados 

com dados adquiridos de outras formas, que impossibilitam a identificação real 

dos ofensores. 

V. Propagação que dificulta o rastreio da fonte inicial da ofensa: muitas 

ferramentas permitem a fácil e rápida divulgação de informações sem o 

registro da fonte criadora da mensagem.Os usuários podem multiplicar as 

mensagens para milhares de outros usuários, sendo perdida a origem inicial da 

ofensa. 

 

Os defensores da responsabilidade subjetiva, que exige comprovação de dolo ou 

culpa por parte do provedor, utilizam-se dos mais variados argumentos para refutar esta 

posição, porém, de maneira divergente, as tendências de interpretação histórica que protegem 

os terceiros e usuários em detrimento das grandes corporações.  Veja-se. 

 

I. Decisões divergentes dos tribunais: antes da regulamentação, existiam 

divergências nas decisões dos juízes e tribunais que serviam como argumento 

para defender a responsabilidade ora subjetiva, ora objetiva, prevalecendo no 

Marco Civil da Internet a posição subjetiva. 

II. O caráter econômico: argumentando que poderia existir um aumento dos 

custos dos serviços de Internet pelos gastos com indenizações e despesas com 

monitoramento, porém, se este pensamento prevalecesse o Código de Defesa 

do Consumidor não teria adotado posição predominantemente objetiva, pois 

todas as empresas teriam entrado em falência com as indenizações. Parece 

exagerado este argumento, pois, com uma responsabilização objetiva em 
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alguns casos, o cuidado das operadoras se tornaria maior e minimizaria as 

ofensas onde o ofensor não é identificado para responder diretamente. 

III. Desmotivar a criação de serviços tecnológicos: a tecnologia é desenvolvida em 

grande parte por pessoas com grande conhecimento e talento. As empresas 

instaladas no Vale do Silício não medem esforços para captar novas ideias e 

novos talentos que possam promover o desenvolvimento e, principalmente, 

trazer alta lucratividade e proteger os ofendidos nestes ambientes não vai ser 

motivo para minar estes talentos. 

IV. Lesão a privacidade, liberdade de expressão e censura: os defensores da 

responsabilidade subjetiva argumentam ser uma lesão aos direitos 

fundamentais a filtragem prévia de conteúdo pelos provedores. Não se propõe 

aqui que todos os conteúdos sejam previamente filtrados e a livre escolha dos 

provedores retirados da rede e sim que os usuários possam denunciar de modo 

simples uma ofensa, que esta seja rapidamente indisponibilizada da rede para 

uma análise mais aprofundada e que quem se achar ofendido possa obter forma 

diretamente a identificação do ofensor para a propositura de ação de 

indenização ou medidas outras cabíveis, porém, parece que preferem 

simplesmente eximir os provedores de qualquer responsabilidade ou 

condicionar esta responsabilidade ao descumprimento de uma ordem judicial. 

V. A impossibilidade técnica dos provedores de exercerem controle prévio sobre 

todo o conteúdo inserido e excluído da Internet: Isso porque um infindável 

número de informações, como e-mails, redes sociais, listas de discussões, 

chats, é atualizado instantaneamente por meio de procedimentos eletrônicos 

automáticos.73 Sendo assim, toda rede não foi criada para funcionar com este 

controle e os provedores não poderiam responder por danos que teoricamente 

não podem evitar, porém acredita-se que os brilhantes desenvolvedores podem 

encontrar opções para trazer uma rápida identificação dos ofensores e a 

retirada deste conteúdo. 

VI. Anonimato: um dos fatores propulsores das ofensas no mundo virtual é o 

anonimato. Os ofensores sentem-se à vontade para ofender as pessoas quando 

estão escondidas pelo anonimato. O anonimato, que é constitucionalmente 

                                                
73CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da Internet. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 108. 
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proibido, deve ser repelido veementemente pelos provedores, seja pelo rigor 

nos cadastros, reconhecimento facial ou formas de cadastro que dificultem ao 

máximo a ocultação da identidade do ofendido; sendo assim, as operadoras 

deveriam, em caso de ofensas, fornecer os dados básicos dos ofensores para 

que estes sejam acionados judicialmente de modo direto. Assim, quando os 

provedores forem incapazes de identificar seus usuários, devem responder de 

objetivamente, de sorte que a tecnologia de cadastramento estará sempre sendo 

melhorada pelos programadores e os ofendidos não ficarão desamparados. 

VII. Risco intrínseco à Internet: é do conhecimento de todos que a Internet é uma 

área de risco para seus usuários, que podem, além de outros, ter sua 

privacidade, honra e patrimônio violados no mundo virtual, porém a 

importância comercial, educacional, financeira e social que a RMC adquiriu 

neste contexto intitulado de sociedade da informação mudou este paradigma e 

exige o maior grau de segurança possível dentro da rede, de maneira que este 

risco intrínseco não deve ser alegado para a subjetivação da responsabilidade 

dos provedores de conteúdo e informação. 

VIII. Ausência de relação de consumo: pode existir uma relação de consumo dentro 

da rede, como os sítios de compra, porém o objeto deste trabalho é analisar as 

ofensas à intimidade, e, independentemente de existir uma relação de consumo 

entre provedor e usuários, é necessária melhor regulamentação da 

responsabilidade civil, pois podem ser afetados não apenas os usuários, mas, 

também, terceiros, sem conhecimento de tecnologia. 

 

Em posicionamento contrário ao subjetivismo, Marcel Leonardi74 assinala que a 

“[...] total ausência de responsabilidade dos provedores de serviços por atos de seus usuários 

estimularia comportamentos omissos e acarretaria o absoluto descaso de tais fornecedores de 

serviços com a conduta de seus usuários”. Com a edição da Lei 12.965/14 – Marco Civil da 

Internet – adotando a linha de responsabilidade subjetiva com uma culpa decorrente da 

omissão do provedor que não cumprindo decisão judicial de retirada ou bloqueio de conteúdo 

pode vir a responder pelas ofensas, parece uma total isenção deste, pois os critérios para sua 

responsabilização se fizeram tão complexos que estes não chegam a responder em 

                                                
74LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. São Paulo: Juarez de 

Oliveira, 2005. p. 76. 
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praticamente nenhum caso. 

O Marco Civil da Internet protege demasiadamente os provedores de internet, em 

detrimento do direito a intimidade quando condiciona a responsabilização dos provedores por 

ofensas a intimidade ao descumprimento de uma ordem judicial. A notificação dos usuários 

deveria acarretar a imediata suspensão do conteúdo para uma análise mais criteriosa, podendo 

o denunciante, e não o provedor responder pela retirada do conteúdo nos casos de falsas 

denúncias. 

O Marco Civil da Internet foi a primeira legislação específica sobre a 

responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. Antes de sua edição, o 

Judiciário aplicava a responsabilidade subjetiva e também a de caráter objetivo, esta com base 

no Código de Defesa do Consumidor ou no artigo 927, parágrafo único do Código Civil de 

2002. Para a utilização do CDC, fazia-se necessária a configuração de uma relação de 

consumo, precisando que as partes fossem caracterizadas como fornecedor e consumidor, 

artigos 2º e 3º da Lei 8.078/1990.75 

Os defensores da teoria da aplicação do diploma consumerista76 aos provedores 

de Internet pelo conteúdo de terceiros acreditam que a qualidade de fornecedores não exige 

uma remuneração direta pelo serviço, pois o termo “remuneração” previsto no artigo 3º do 

CDC tem sentido abrangendo outras modalidades de lucro indireto, como são as propagandas 

veiculadas nas redes sociais e sítios. Sendo assim, a coletividade que utiliza o serviço estaria 

de indiretamente pagando. 

Ainda pelo CDC, pode-se apontar o artigo 17, que equipara a consumidor todas as 

vítimas do evento danoso causado por defeito no produto ou na prestação do serviço que não 

oferecem a segurança que deles se espera, ou consumidor bystander.77Sendo todas as vítimas 

de acidentes de consumo, o CDC submeteu uma responsabilidade ao fornecedor que passou a 

ser responsabilizado pela violação de um dever de segurança nas relações de consumo 

tratando todos os afetados de modo semelhante. 

Considerando que muitas pessoas podem ser afetadas pelas atividades dos 

fornecedores no mercado, mesmo não existindo as qualidades de um consumidor, 

strictosensu, existe a posição de vulnerabilidade destas perante os fornecedores. 

                                                
75BRASIL. Código de Defesa do Consumidor, Lei nº. 8.078 de 1990. Planalto. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 18.12.2018. 
76BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito 

do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 102. 
77Ibidem, p. 97. 
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A mesma lógica pode ser aplicada às relações entre provedores de Internet e 

qualquer pessoa que tenha sido prejudicada por meio de seus sistemas. Afigura-se adequado 

este entendimento que leva em consideração a teoria do risco proveito, na qual é presumida 

uma relação de consumo entre o provedor e todos os usuários do seu sistema. Sendo assim, 

aqueles que são vítimas do conteúdo de terceiros veiculado pelos serviços oferecidos pelos 

provedores de conteúdo e informação podem ser equiparados a consumidores. 

O artigo 14 do CDC presume o risco proveito de toda a cadeia de fornecedores 

vinculados à prestação de serviço.78 Pode-se mencionar, também, o Código Civil de 2002, 

que trouxe uma responsabilidade civil objetiva aos provedores de serviços de Internet nos 

casos previstos em lei e também para atividades de risco, conforme o artigo 927, parágrafo 

único:  

 

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.79 

Tendo em vista que a lei não específica as atividades de risco, os tribunais, na 

época, passaram a entender os serviços prestados pelos provedores de Internet como serviço 

de risco, pela possibilidade de causar danos a terceiros.80 Não parece haver dúvida de que as 

atividades habitualmente realizadas na Internet – em caráter profissional, na maioria das 

vezes, pelo provedor de conteúdo – dão causa a risco de danos de terceiros.81 

Válido, então, é afirmar que a cláusula geral trazida pelo CC de 2002, que 

responsabiliza objetivamente as atividades que desenvolvem risco torna desnecessária a 

demonstração de culpa pelo ofendido em relação ao provedor de Internet. 

                                                
78MIRAGEM, Bruno. Responsabilidade por danos na sociedade de informação e proteção do consumidor: 

desafios atuais da regulação jurídica da Internet. NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Barreto Borriello 

de Andrade (Org.). Responsabilidade civil. 2.tir. São Paulo: Rev. dos Tribunais, 2010. 9 v. (Doutrinas 

essenciais) ISBN 978-85-203-3726-4. Volume VIII. p. 862. 
79BRASIL. Lei nº. 10.406 de 2002. Planalto. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 15.12.2018. 
80RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 70034086116. Apelante: Everton Philippsen. 

Apelado: Google Brasil Internet Ltda. Relatora: desa. Iris Helena Medeiros Nogueira. Porto Alegre, 10 mar. 

2010. Disponível em: 

<http://www1.tjrs.jus.br/sítio_php/consulta/download/exibe_documento_att.php?ano=2010&codigo=293556 >. 

Acesso em: 18.18.2018. 
81MIRAGEM, Bruno. Responsabilidade por danos na sociedade de informação e proteção do consumidor: 

desafios atuais da regulação jurídica da Internet. NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Barreto Borriello 

de Andrade (Org.). Responsabilidade civil. 2.tir. São Paulo: Rev. dos Tribunais, 2010. 9 v. (Doutrinas 

essenciais) ISBN 978-85-203-3726-4. Volume VIII. p. 852. 
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Considerando apenas a Internet, que é mídia e veículo de comunicação, seu 

potencial de danos diretos, e a possibilidade de causar prejuízo a outrem, mesmo 

que sem culpa, é real. Por isso, a teoria do risco atende às questões virtuais e a 

soluciona de modo mais adequado devendo estar muito bem associada à 

determinação legal de quem é o dever de prova em cada caso.82 

A intenção do legislador era referir-se a todos os agentes que exerçam 

regularmente atividade potencialmente nociva ou danosa a terceiros. Além disso, o exercício 

da atividade de risco pressupõe a busca de uma determinada vantagem, normalmente de 

natureza econômica, que decorre do exercício da própria atividade potencialmente danosa.83 

Desse modo, à semelhança do que ocorre na análise de fato do serviço previsto no Código de 

Defesa do Consumidor, a noção de segurança exigida no exercício da atividade de risco é 

uma segurança dentro dos padrões da legítima expectativa das pessoas. 

No caso específico dos provedores de Internet, muito embora haja riscos 

intrínsecos no exercício da atividade, é certo que estes são utilizados mundialmente para a 

prática das mais diversas tarefas, sendo lógico concluir que estes riscos são aceitos pela 

sociedade e por todos aqueles que fazem uso da Internet, porém existe um lado econômico 

que não pode ser ignorado, podendo-se mencionar o Facebook84 que teve um lucro de 15,9 

bilhões em 2017, crescendo mais de 56% em relação ao ano de 2016, além da condição de 

fragilidade dos usuários e demais pessoas ofendidas no mundo virtual. 

Uma das modalidades da teoria do risco, previstas pela doutrina, é o risco 

proveito, devendo ser responsabilizado aquele que busca tirar proveito da atividade danosa, 

baseando-se no preceito de quem aufere o bônus deve suportar o ônus – Ubiemolumentum, ibi 

et onus esse debet. Não se afigura válido o argumento de que os custos pelas indenizações 

pagas pelas operadoras poderiam causar um aumento do custo do serviço ou nem mesmo a 

desmotivação da inovação tecnológica, porém parece bastante desproporcional a aplicação 

pelo MCI da responsabilidade das operadoras pelo conteúdo de terceiros somente em último 

caso. 

Direitos como a intimidade, honra e imagem estão em situação de fragilidade no 

ambiente virtual e essa circunstância é agravada pela incapacidade das empresas de conter 

eficientemente esta propagação rápida do conteúdo. A demora trazida pelo MCI em relação à 

                                                
82PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 298. 
83GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil, volume III: 

responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 183. 
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retirada de conteúdo é uma grave lesão aos direitos dos ofendidos, previsto não apenas na 

legislação infraconstitucional, mas também na própria Constituição, que resguarda o direito à 

privacidade, honra e imagem das pessoas. 

A atual legislação incentiva as ofensas no mundo virtual, haja vista que a demora 

na retirada do conteúdo, ante a precariedade do sistema judiciário brasileiro, faz com que as 

ofensas ganhem proporções imensas, além de que não são todos os ofendidos que chegam a 

buscar a justiça para a retirada do conteúdo, pelo desconhecimento de seus direitos e demora 

nos processo; e, quando a justiça avalia a ofensa, as indenizações muitas vezes são irrisórias. 

Talvez fosse melhor estipular a suspensão do conteúdo mediante notificação fundamentada 

até a decisão judicial definitiva, podendo o reclamante ser punido em caso de bloqueios 

indevidos. 

A responsabilidade objetiva deve ser adota pelo MCI em primeiro plano, podendo 

as empresas se isentarem de pagamento das indenizações em caso de indicação precisa do 

ofensor, o que pode ser alcançado pelo investimento e preocupação com os sistemas de 

cadastros que muitas vezes são precários e permitem  a criação de perfis fake de forma fácil. 

Em decisões do STJ, é afirmado que a empresa precisa ter ferramentas mínimas de cadastro, 

quando na verdade a expressão deveria ser “as empresa devem identificar seus usuários”, 

pois, independentemente de o perfil ser anônimo ou não, ele está contribuindo para as 

estatísticas de acesso e “likes” tão importantes para uma indústria de alta lucratividade, 

principalmente com propagandas e no contexto atual só tende a crescer. 

Assim como a mudança de entendimento ocorrida com o Código de Defesa do 

Consumidor, que legitimou uma relação de fragilidade dos consumidores ante as empresas 

adotando uma responsabilidade objetiva, é necessária uma modificação no Marco Civil da 

Internet que proporcione a mesma posição dos ofendidos no ambiente digital em relação aos 

provedores de aplicação de Internet – provedores de conteúdo e de informação, pois são estes 

os responsáveis por disponibilizar os conteúdos em rede, de sorte que deveriam responder 

objetivamente em primeiro plano, podendo ser isentos de pagar a indenização caso apontem 

com precisão a pessoa responsável pela ofensa. Acontecendo o contrário, devem responder 

pelos danos causados à intimidade e demais direitos dos ofendidos. 

 

4.2 AS TEORIAS DO RISCO PROVEITO E DO RISCO CRIADO 
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A perspectiva liberal e subjetivista, oriunda dentre outras fontes, do Código Civil 

francês de 1804, o século XIX, seguido pela Revolução Industrial (séc. XVIII) em razão dos 

acidentes de trabalho onde se buscavam resquícios de culpa para aplicar a responsabilização. 

Posteriormente, passou a uma culpa presumida, dispensando que a vítima provasse o dolo ou 

culpa do causador do dano (inversão do ônus da prova), passando ao causador do dano a 

obrigação de provar seus cuidados para evitar o dano. 

Apontou, então, para uma responsabilidade sem culpa, oriunda de leis específicas 

( aeronáutica, mineração, meio ambiente e relações de consumo). O Código Civil de 2002, 

após longa tramitação no Congresso, trouxe cláusulas gerais de responsabilidades subjetiva e 

objetiva, respectivamente, no caput e no parágrafo único do artigo 927. Embora seja claro que 

as duas modalidades de responsabilidade estão preservadas, o novo diploma legal é 

predominantemente objetivista.85 

Em decorrência do grande âmbito de aplicação das relações consumeristas, risco 

previsto no parágrafo único do art. 927, a culpa perdeu espaço e é utilizada no Judiciário em 

situações menores, como acidentes de trânsito. Então, a necessidade da quebra de um dever 

legal de conduta da culpa subjetiva não ocorre na responsabilidade objetiva, na qual nem 

sempre há nitidamente um proceder contra o direito, se um fabricante de refrigerantes aplica o 

gás acima do suportável em uma garrafa de seu produto e este vem a explodir, a fabricação é 

licita, porém, existente o dano ao consumidor, surge a obrigação de indenizar.86 

Assim, é adotado o risco oriundo da atividade econômica desempenhada pelo 

fabricante de qualquer produto, pelas premissas de escolha - fabricar, obter lucro, cuidados 

com a produção para evitar danos inesperados aos consumidores. Impõe-se, com efeito, a 

obtenção de vantagens pelo fornecedor? (ubicommoda, ibiincommoda – quem se beneficia 

deve arcar com o prejuízo), ou não é necessária a obtenção de nenhum lucro? (comprovar o 

nexo de causalidade e o dano). 

O art. 927, parágrafo único, do Código Civil é claro, ao prever a responsabilidade 

objetiva por danos causados pelos riscos inerentes a determinada atividade. Adota, assim, o         

Código Civil de 2002 a teoria do risco proveito ou a do risco criado? O próprio art. 927, 

parágrafo único, do Código Civil, prevê a responsabilidade objetiva como a atividade 

normalmente exercida que crie risco a outrem e não como ato ou omissão, característico da 

responsabilidade subjetiva. O centro de gravidade é mesmo a palavra “atividade”, que deve 

                                                
85CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed., rev. e aum. São Paulo: Atlas, 

2010, pág. 21. 
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ser aqui entendida num sentido próximo ao do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

que trata da responsabilidade do fornecedor de serviços.87 

Com efeito, a habitualidade e o fim econômico são essenciais, não se fazendo 

necessária a prova de qual a vantagem econômica que pode se dar de várias maneiras e 

causaria para a vítima um novo ônus probatório; comprovar qual seria a vantagem obtida pelo 

causador do dano para justificar o dispêndio do ressarcimento, mesmo sem atuação culposa.88 

Este é um entendimento contrário às conquistas dos consumidores que tiveram a redução da 

dificuldade de ressarcimento pelo abandono da culpa. Pela interpretação histórica da lei, a 

tendência é facilitar o ressarcimento das vítimas e não dificultar. 

O simples fato de se colocar em funcionamento uma dada atividade, pode-se 

mencionar um sítio ou aplicativo, faz com que surja para seus criadores o dever de reparar os 

danos causados por ela. A efetiva obtenção de proveito, seja de qualquer tipo, não é um 

pressuposto, pois as atividades criadas, de modo geral, têm o objetivo de ensejar alguma 

vantagem. Esta opção pode ocasionar preocupação com um excessivo encargo para os 

fornecedores, porém, doutrina e jurisprudência entendem que existe opção da Constituição de 

1988 (art. 3º, I), que preserva de maneira prioritária a dignidade humana, material, estética ou 

moralmente violada com o dano, sendo uma priorização da vítima dentro da responsabilidade 

civil. 

É entendido, então, que a teoria do risco proveito exige a necessidade de prova de 

três itens, o dano, nexo de causalidade e o proveito econômico auferido com a atividade. Já na 

teoria do risco criado, exigem-se apenas dois critérios, o dano e o nexo de causalidade, com a 

atividade de risco. Acredita-se ser mais adequado nas relações dentro do ambiente virtual a 

teoria do risco proveito, sem a necessidade de prova de lucro, pois o proveito neste ambiente 

se dá de modos diversos, como as propagandas que indiretamente ensejam lucro. 

Defende-se a necessidade de uma objetivação da responsabilidade civil dos 

provedores de Internet em relação aos conteúdos próprios e de terceiros disseminados por 

seus serviços, com amparo na Teoria do Risco Proveito, pois o fato de filtrar os dados e 

analisar os indicadores pode ser incorporado aos serviços, com vistas a não configurar 

censura, tampouco quebra de outros direitos fundamentais, havendo um interesse econômico 

das operadoras em oferecer meios para a disseminação rápida de informações. 
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Também estas devem ter uma responsabilidade objetivada em relação aos direitos 

da personalidade de terceiros, pois, uma vez veiculada uma informação pela Internet, os seus 

danos são maximizados pela facilidade de efetivação da ofensa e pelo alcance da rede 

mundial de computadores. Quem aufere lucro, portanto, com o serviço não pode apenas ser 

responsabilizado quando descumprir alguma determinação da legislação em curso e sim ter 

responsabilidade pelo conteúdo dos seus usuários, pois toda sociedade está numa condição de 

fragilidade quando o ambiente é o digital. 

Grande parte das decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito de 

responsabilidade objetiva não se preocupa em lançar fundamentos em prol da Teoria do Risco 

Criado ou do Risco Proveito. A maior parte dos acórdãos envolvendo responsabilidade 

objetiva diz respeito a situações albergadas pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a 

responsabilidade sem culpa indiscutivelmente a regra no CDC, e considerando que os 

fundamentos da responsabilização se baseiam no fato do produto ou do serviço. 

Os debates jurisprudenciais gravitam a órbita de quem é ou não fornecedor e 

consumidor em cada caso. Quando se conduz o debate para o contexto da Internet, o tema fica 

mais complexo, pois os danos ganham proporções mais amplas e a questão não é mais apenas 

quem é ou não fornecedor e sim qual o grau de culpa dos provedores de Internet, pois podem 

ocorrer danos causados pelos próprios provedores ou por terceiros que utilizam seus recursos. 

Existem tipos distintos de provedores que têm uma responsabilidade direta pela disseminação 

de informações. 

É necessário entender que, assim como foi criado o microssistema consumerista 

com paradigmas próprios, é necessário instituir critérios específicos de responsabilidade civil 

subjetiva e objetiva para promover a proteção da sociedade ante as ofensas na Internet. 

Necessário é um microssistema que regule de modo mais efetivo as relações dentro dos 

sistemas informáticos, como as redes sociais, pois a proteção iniciada pelo Marco Civil da 

Internet e pela Lei Geral de Proteção de Dados que durante esta pesquisa está em fase de 

vacatio legis, é, aparentemente, defensora dos provedores de Internet contra possíveis 

excessos de responsabilização, utilizando como principal argumento a defesa da liberdade de 

expressão. 

É lícito asseverar que o debate entre as Teorias do Risco Criado e do Risco 

Proveito interessa muito mais à doutrina do que à jurisprudência. Sobre o alcance do 

parágrafo único do art. 927, deixando à parte o diploma consumerista para utilizar somente o 

Código Civil, o Supremo Tribunal de Justiça o emprega para decidir qual é a dimensão desse 
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risco que enseja a responsabilização objetiva. A interpretação do Tribunal Superior tem 

considerado que o dispositivo legal tem em vista apenas o risco extraordinário, não 

privilegiando o risco normal. 

Acórdão da 3ª Turma do STJ89 considera postagens de mensagens ofensivas em 

sítio de relacionamento, apesar de poder ser correlacionada à prestação do serviço pela 

empresa Google, que disponibiliza os meios para a criação de perfis em redes sociais, não 

pode ser tida como “normal” da atividade, mas como situação excepcional. Não haveria, 

primeiramente, o dever jurídico de avaliar o conteúdo inserido pelos usuários.  

Tomando também como premissa a ideia de que a maioria dos usuários da 

Internet cumpre as leis e regulamentos, as empresas não são obrigadas a realizar censura 

prévia das mensagens. Assim, o STJ não consagra simplesmente a responsabilidade pelo risco 

habitual de qualquer atividade, sim aqueles extraordinários, maiores para as vítimas do que 

para os demais membros da sociedade. 

Parte da doutrina defende uma interpretação mais ampla ao dispositivo do Código 

Civil. Existem duas teses que presumem responsabilidade com suporte nos resultados 

normalmente verificados em determinadas atividades consideradas de risco. A relação de 

causalidade entre a conduta típica e o dano é presumida na Teoria do Risco Criado, pois quem 

criou o dano deve responder por ele. 

O Código de Defesa do Consumidor está na relação entre o usuário dos serviços 

da rede social e o provedor do conteúdo e informação, porém estas relações não são apenas 

entre uma pessoa física e a empresa administradora das redes sociais Facebook, Instagram 

ou Twitter, pois chegam até mesmo a pessoas que não possuem cadastro no sistema e 

podem ser ofendidas por postagens nestas redes. 

Antes da editada legislação específica, o Código de Defesa do Consumidor foi 

utilizado em diversos julgados para estabelecer a responsabilidade dos provedores de Internet 

em relação às ofensas proferidas por seus usuários. Quando se cria um perfil de usuário na 

rede social, ele precisa aceitar os termos e políticas de uso da empresa, firmando um contrato 

virtual que deve ser considerado válido, assim como um contrato físico. Um contrato é uma 

espécie de negócio jurídico que depende, para a sua formação, da participação de pelo menos 

duas partes.90 
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Contratos eletrônicos são os negócios jurídicos que utilizam o computador como 

mecanismo responsável pela formação e instrumentalização do vínculo contratual. Do ponto 

de vista do processo de manifestação da declaração negocial, existem basicamente duas 

modalidades de contratação por computador: 

 

a) contratação automática, assim entendida aquela totalmente 

automatizada ou em que a relação negocial é estabelecida entre 

uma pessoa e um sistema previamente programado; e 

b) contratação interpessoal, assim compreendida aquela estabelecida 

diretamente entre duas pessoas.  

 

A contratação totalmente automatizada, ou seja, aquela que aparentemente 

dispensa qualquer intervenção humana, suscita questionamentos jurídicos, porquanto há quem 

sustente que “[...] não se vislumbra qualquer vontade no momento da celebração dos negócios 

jurídicos”.91 

No caso do contrato de um usuário e um provedor de conteúdo de rede social na 

Internet, o pacto eletrônico é do tipo contratação automática. O sistema online da página 

permite a inscrição do usuário e, consequentemente, a contratação do serviço, de modo 

totalmente automático e eletrônico. Não há, portanto, alguém que avalie o usuário contratante 

e autorize ou negue sua inscrição no sistema. Basta que sejam informados os dados 

requisitados na página de cadastramento. 

Assim, é clara a existência de contrato de prestação de serviços entre o usuário e o 

provedor de conteúdo da rede social. A Lei n. 8.078/1990, CDC, prevê os requisitos e 

elementos necessários à caracterização da relação de consumo. Como elementos subjetivos da 

relação consumerista têm-se o fornecedor do produto ou do serviço, cujo conceito resta 

positivado no artigo 3º, ao passo que o consumidor é definido pelo artigo 2º do CDC. 

Quanto à caracterização do consumidor, prevalece a doutrina da Teoria Finalista, 

expressamente adotada no Diploma Consumerista, segundo a qual o consumidor é aquele que 

utiliza o bem ou o serviço como destinatário final. Há diferenciação entre destinação final 

fática e destinação final econômica. Ambas definem a destinação final do produto ou serviço, 

no entanto, no âmbito da destinação final fática, é consumidor aquele que constitui o último 
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elemento da cadeia de consumo. Na esfera da destinação final econômica, o consumidor 

utiliza o produto ou serviço em proveito próprio e a utilização é finalizada, sem obtenção de 

lucro. 

Vale destacar, neste ponto, o fato de que a relação do usuário de redes sociais, que 

contrata o serviço prestado pelo provedor de conteúdo, é nitidamente consumerista, uma vez 

que se encaixa na definição de consumidor do Código de Defesa do Consumidor e pela 

doutrina mais aceita no Brasil. 

O fornecedor, por sua vez, é aquele que presta os serviços, no caso aqui em 

debate, de prover o suporte ao conteúdo e a estrutura das redes sociais. Em sua maioria, os 

serviços oferecidos às redes sociais são gratuitos. Essas empresas, no entanto, têm sim fins 

lucrativos; justamente por ser gratuito, pois o serviço atrai milhões de usuários, o que enseja 

valiosíssimo mercado para um tipo de publicidade que pode ser replicado pelos demais 

usuários gratuitamente, em diversos suportes de mídia, inclusive interativos, financiado por 

outras empresas que intentam divulgar seus produtos e serviços e têm nas redes sociais um 

mercado farto para a promoção de seus bens produzidos. 

Normalmente, os próprios utilizadores das redes sociais disponibilizam 

gratuitamente, ainda que de modo involuntário, informações acerca de seus interesses, sem 

contraprestação onerosa do gestor da plataforma. Tais informações, decorrentes da publicação 

e visualização de conteúdo na rede, podem ser utilizadas pela rede social para fornecer 

prestações acessórias aos usuários, sugerindo-lhes potenciais conexões ou atividades de 

interesse. 

Esses conteúdos são utilizados para refinar e delimitar, por meio da criação de um 

perfil de interesses, as apresentações publicitárias dentro do sítio de rede social, determinando 

a cada usuário os anúncios que, a princípio, lhe atrairiam mais atenção.92 

O uso da rede social é concedido gratuitamente, mas atividades conexas produzem 

receita para a plataforma. Ademais, informações agregadas resultantes das escolhas 

individuais dos usuários no âmbito da rede social, como dados acerca das preferências dos 

consumidores, seus contextos de comportamento online, podem ser fornecidas aos operadores 

de publicidade interessados, mediante pagamento após denúncias de venda de dados do 

Facebook que teriam influenciado na eleição dos Estados Unidos. O Direito, então, voltou a 

                                                
92SARTOR, Giovanni; ROSATI, Eleonora. Social Networks e Responsabilità de lProvider. Working Paper 

Law, Florença, FI, Itália, p. 1-20, maio 2012. Disponível em: 

<http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/21114/LAW_2012_05_SartorAndRosati.pdf>. Acesso em: 

12.03.2019. p. 3. 
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atenção para esta venda de dados e a possível manipulação social. Por esse pretexto, foi 

promulgada no Brasil a Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, que regula diversas situações 

para evitar abusos na aquisição e tratamento de dados pessoais. 

Perante circunstância evidentemente vantajosa, o mercado publicitário nas redes 

sociais traz ao provedor do conteúdo inúmeras possibilidades de contratação com anunciantes. 

É a finalidade lucrativa da atuação de provedores de redes sociais. Ainda a esse respeito, 

Barreto93 esclarece a existência do social commerce, prática que consiste na utilização das 

redes sociais pelas empresas anunciantes para celebração de contratos eletrônicos de consumo 

com os usuários. Eis que se afigura, portanto, bem relevante definir a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor à relação firmada entre o provedor das redes sociais e os usuários do 

serviço. 

Quanto à responsabilidade do próprio usuário, tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência são consideravelmente pacíficas na aplicação, às ações realizadas em meio 

virtual, das mesmas consequências daquelas efetivadas em meio “físico”. A doutrina, em 

diversas situações, pacificamente, reconheceu a responsabilidade civil por ofensas proferidas 

no meio virtual.94 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 10ª Câmara Cível, condenou uma mulher 

a indenizar por danos morais a ex-esposa de seu marido, por ofensas na extinta rede social 

Orkut. Após episódio em via pública, no qual ambas se desentenderam e acabaram em uma 

altercação com agressões físicas e verbais, a ré publicou comentários no sítio de 

relacionamento em que zombava da autora em razão de sua aparência após o incidente e de 

supostas dívidas.95 

O dano moral, o sofrimento e o abalo à intimidade ocorreram no mundo físico, 

porém se estenderam para o mundo virtual. O fato de a ofensa ser proferida na Internet não 

altera a tutela dos direitos subjetivos do ofendido. O entendimento é o de que o usuário da 

rede social é responsável por seus atos em meio virtual, tanto quanto no meio físico. Na 

                                                
93BARRETO, Ricardo Menna. Direito, redes sociais e social commerce: pensando a proteção do 

consumidor.RevisadaSeçãoJudiciáriadoRiodeJaneiro, RiodeJaneiro,v.18,n.32,pp.145-162,dez.2011. 

Disponível em: <http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/viewFile/302/265>. Acesso em: 

05.03.2019. p.153. 
94SOUZA, Carolina Lyra Ranieri Amorim de. A responsabilidade civil pela prática de ilícitos nas redes sociais: 

como o Poder Judiciário tem se posicionado. Sumaré: revista acadêmica eletrônica, Sumaré, v. 4, n. /, pp.1-6, 

nov. 2010. Semestral. Disponível em: <http://www.sumare.edu.br/Arquivos/1/raes/04/raesed04_artigo02.pdf>. 

Acesso em: 03.03.2019. p. 3-4. 
95TRENTIN, Taíse Rabelo Dutra; TRENTIN, Sandro Seixas. Internet: publicações ofensivas em redes sociais e 

odireitoà indenização pordanosmorais.RevistaDireitosnaSociedadeGlobal,SantaMaria-RS, v. 1, n. 1, pp.79-93, 

jun. 2012. Disponível em: <http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs- 

2.2.2/index.php/REDESG/article/view/6263/pdf#.UoF-LvlQGFU>. Acesso em: 03.03.2019. p.86. 
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responsabilização do prestador de serviço das redes sociais, o provedor de conteúdo que 

fornece os meios e a estrutura que, ao final, possibilitam a realização dos atos ilícitos por 

parte de usuários, deve ou não ser responsabilizado? Veja-se que foi obtido lucro com o 

sistema. 

Se o usuário do serviço se utiliza da plataforma para atentar contra a intimidade e 

outros direitos de pessoa ou entidade que utiliza ou não a rede social, isto é, a relação do 

provedor, restringe-se ao agente do dano, sem vínculo direto com quem sofre a lesão.  A 

maneira de abordagem foi assim definida, porquanto é pacífico o reconhecimento da proteção 

consumerista quando se trate de danos à honra do usuário do serviço de rede social. Se, por 

um lado, a ofensa é realizada utilizando-se dos recursos da plataforma, o ofendido pode tanto 

ser participante da rede social como não ser. 

Quando o provedor de conteúdo está operando, é fornecedor de um serviço de 

memorização e compartilhamento de informações. Os usuários das redes sociais, que 

participam da plataforma, são conduzidos por motivações individuais e sociais de várias 

espécies. Normalmente, ressaltam os autores, são interesses relativos ao direito da 

personalidade ou identidade pessoal, sobretudo o interesse de se apresentar e elaborar uma 

imagem pública. Tais interesses podem se revestir de motivações culturais, profissionais, 

sociais, políticas etc.96 

Os usuários da rede social podem hospedar conteúdo na plataforma oferecida por 

meio de um perfil pessoal, em grupos ou em outro meio disponibilizado pela rede social. Esse 

conteúdo pode ser, por sua vez, compartilhado, comentado, copiado e reproduzido livremente, 

salvo se sujeito a certas configurações de privacidade ou hoje os requisitos sobre os direitos 

autorais que vêm se expandindo, principalmente na legislação europeia. 

Essa possibilidade de interação atrai diversas organizações econômicas, políticas e 

sociais, seja para finalidade de promoção e apresentação, seja com interesse de lucro, com 

risco também de danos pelo mau uso das redes sociais. Os interesses individuais violados 

dizem respeito tipicamente à intimidade, à honra e à propriedade intelectual e violação do 

interesse público, por meio da difusão de informações relativas a pedofilia, apologia a crimes, 

instigação à violência e à discriminação étnica, racial e de outras espécies. 
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Uma das hipóteses mais recorrentes da ofensa à intimidade de pessoas não 

usuárias do serviço de rede social é a criação de perfil falso (fake) para divulgar, sem o seu 

consentimento, fotos e outras informações pessoais destas. É presumível que se crie um perfil 

falso de alguém que não utiliza o serviço. Afinal, o nome da referida pessoa já estaria sendo 

utilizado pelo detentor legítimo da identidade, porém, muitas vezes, o perfil pode ser criado 

com nomes parecidos ou com o termo (oficial) que permite a criação de outro perfil similar ao 

original. Assim, o terceiro, seja ele previamente usuário da rede social ou não, cria um perfil 

falso, prejudicando o terceiro. 

Caso seja o ofensor possuidor de perfil próprio, sob sua identidade verdadeira, 

pode-se considerar uma lesão de usuário para usuário. Se, ao contrário, não é previamente 

inscrito, ao realizar o cadastro sob o perfil falso, passa identidade de terceiro sem nem mesmo 

possuir cadastro no sistema e, com suporte neste artifício, o ofensor passa a difundir 

informações falsas e difamatórias, passando-se pela pessoa que busca prejudicar, podendo em 

muitos casos se passar por esta pessoa para ofender outras, causando transtornos e processos 

judiciais contra pessoa que pode nem se utilizar do serviço. 

Destaque-se o fato de que estes sujeitos que podem sofrer danos não possuem, 

necessariamente, relação jurídica com o provedor de conteúdo prestador do serviço, podendo 

qualquer usuário do sistema expor a intimidade de terceiros, mesmo que estes tenham uma 

atitude de total desuso de redes sociais. Por esta fragilidade é que se postula uma mais rígida 

responsabilização dos provedores pelo conteúdo de terceiros. Em tal contexto, se torna 

interessante trazer à colação alguns exemplos de casos jurisprudenciais brasileiros. 

Na Apelação Cível n. 2011.029199-797, de Blumenau, julgada em outubro de 

2011, decidiu-se o mérito de ação indenizatória proposta por uma cidadã que nunca havia 

utilizado a extinta rede social Orkut, mas foi vítima de ofensas ali. Nos perfis falsos em nome 

da apelante constavam informações de cunho sexual, com fotografias e anúncios de 

prostituição. Em razão disso, colegas de trabalho da apelante tomaram conhecimento da 
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existência desses perfis, o que a expôs a situação difamatória e a gracejos insultuosos. O 

pleito indenizatório foi julgado improcedente em primeiro grau e sobreveio recurso de 

apelação. O acórdão em sede de Apelação Cível condenou o provedor apenas em razão da 

demora na retirada do conteúdo, conforme prevê hoje o Marco Civil da Internet. 

A alteração da verdade nas redes sociais é bastante comum. As pessoas 

geralmente publicam informações falsas acerca de sua idade, aparência, preferências 

musicais, experiência profissional e, editam fotos, publicando essas informações em seus 

perfis ou criam perfis falsos. Um caso foi a criação de perfil fake com a identidade de Tony 

La Russa, um dirigente da equipe de baseball St. Louis Cardinals, de Saint Louis, Missouri, 

EUA.98 O criador do perfil difundiu publicações por meio da rede social Twitter em nome de 

La Russa, o que levou o ofendido a processar o provedor da rede social por afronta a direitos 

autorais, invasão da privacidade e cyber-squatting (registro de um domínio de Internet sob a 

denominação de marca ou nome notório e conhecido). Com a exclusão do perfil pela empresa, 

o impetrante desistiu do processo. 

Mesmo que as informações sejam verdadeiras, pode existir a ofensa à intimidade 

e configurar ato ilícito, pois as pessoas, mesmo as públicas, têm o direito de preservar sua 

esfera mais íntima, relacionada a família, sexualidade, dentre outros segredos que o titular não 

queira expor a público. 

Um recurso foi originado em julgamento de Agravo de Instrumento99 interposto 

pela Google Brasil Internet Ltda., quando em funcionamento a extinta rede social Orkut, no 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 

O autor da ação era médico cirurgião plástico e alegou ter sido difamado em 

página da rede social por meio de uma comunidade (recurso oferecido pela plataforma), em 

vínculo por links dos adjetivos como “carniceiro”, “mutilador gaúcho”, dentre outras ofensas 

ao seu nome. Foi a pretensão concedida em primeira instância e confirmada em segunda. 

                                                
98FAHIMY, Geelan. Liable for Your Lies: Misrepresentation Law as a Mechanism for Regulating Behavior on 

Social Networking Sítios. Pepperdine Law Review, [Pepperdine], v. 39, n. 2, pp.367-422, 2013. Disponívelem: 

<http://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1362&context=plr>. Acesso em: 

05.03.2019. p. 394. 
99BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Civil e processual civil. Mensagens ofensivas à honra do autor 

veiculadas em rede social na Internet (Orkut). Medida liminar que determina ao administrador da rede social 

(Google) a retirada das mensagens ofensivas. Fornecimento por parte do ofendido das URLsdas páginas nas 

quais foram veiculadas as ofensas. Desnecessidade. Responsabilidade técnica exclusiva de quem se beneficia 

da ampla liberdade de acesso de seus usuários. Acórdão em Recurso Especial n. 1.175.675 - RS. Google 
Brasil InternetLTDA e Tiago Valenti. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. DJe, 20 set. 2011. 

Disponívem: 

<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1079626&sReg=201000054393&sD 

ata=20110920&formato=PDF>. Acesso em: 05.03.2019. p. 2 -3. 
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Até agora, se analisam casos em que apenas o ofensor é usuário da rede social e o 

ofendido não, porém, como deve se tratar a relação entre o provedor e o ofendido que não é 

usuário da rede social? O Código de Defesa do Consumidor regula o consumidor por 

equiparação, sob o referido instituto, conforme previsto no parágrafo único do artigo 2° do 

Diploma Consumerista. Considera-se consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, havendo intervenção nas relações de consumo. Esse é o primeiro conceito de 

consumidor equiparado ou por equiparação, retirado do art. 2°, parágrafo único, do CDC. 

Mesmo que a pessoa não seja consumidora direta do serviço de redes sociais, 

existem uma relação de consumo e uma responsabilidade objetiva, nos termos do parágrafo 

único do dispositivo citado. Não só isso, pois é protegido, ainda, pela dicção do artigo 29 do 

Código de Defesa do Consumidor, que abarca toda a coletividade exposta às práticas 

comerciais. Uma vez existindo qualquer prática comercial, toda a coletividade de pessoas já 

está exposta a ela, ainda que em nenhum momento se possa identificar um só consumidor real 

que pretenda se insurgir contra tal prática.100 Mesmo que muitos recursos ofertados na 

Internet, aparentemente, não tenham fins comerciais, estes enquadram-se pelo CDC como 

fornecedores e a coletividade pode ser tratada como consumidor por equiparação, utilizando 

ou não as plataformas onde passam a existir danos a sua intimidade. 

No propósito de dar a maior amplitude possível à responsabilidade pelo fato do 

produto e do serviço, o art. 17 do Código equipara ao consumidor todas as vítimas do acidente 

de consumo. Esse dispositivo não repete o requisito da destinação final, informador do 

conceito geral de consumidor, importando dizer que a definição do art. 2º é, aqui, ampliada, 

para estender a proteção do Código a qualquer pessoa eventualmente atingida pelo acidente de 

consumo, ainda que nada tenha adquirido do fornecedor, fabricante ou outro qualquer 

responsável.101 

Assim, aquele que não está diretamente inserido na relação de consumo 

permanece protegido pela tutela consumerista, por força dos três dispositivos comentados: de 

modo mais genérico, pelo artigo 2º; quanto ao fato do serviço, pelo artigo 17; na condição de 

coletividade de consumidores, pelo artigo 29. Apesar de parecer acertada a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor também ao ofendido, não participante da rede social, 

encontram-se na jurisprudência casos em que tal entendimento foi refutado.  

                                                
100RIZZATO NUNES, LuisAntonio. Curso de Direito do Consumidor. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 

121. 
101RIZZATO NUNES, Luis Antonio. Curso de Direito do Consumidor. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 

134. 
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No exemplo há pouco referido, da Apelação Cível n. 2011.029199-7, de 

Blumenau, o excelentíssimo desembargador Eládio Torret Rocha, em voto vencido, entendeu 

que a ofendida, vítima da criação de um perfil falso e difamatório em seu nome, não poderia 

estar protegida pelos princípios consumeristas: o mérito do recurso cinge-se, 

fundamentalmente, pois, em se perquirir se a empresa Google é ou não responsável pela 

difamação da honra da autora, levada a efeito por terceiros desconhecidos na rede social 

Orkut, por intermédio da criação de perfis falsos com o nome e a imagem dela. 

Enfatiza-se, pois, inicialmente, não se aplicar à espécie o Código de Defesa do 

Consumidor, porquanto, no caso, a recorrente não é participante da rede social mantida pela 

recorrida, pelo que, na hipótese, incide o Código Civil. Partindo-se, então, desta premissa, 

para não restaram comprovados os pressupostos necessários à caracterização da 

responsabilidade civil, insertos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, porquanto os fatos e as 

circunstâncias que gravitam em torno da lide não contestam os argumentos expostos na 

petição inicial.102 

O conhecimento sobre os institutos do diploma consumerista se faz fundamental 

para uma discussão quanto à aplicação da responsabilidade objetiva nos atos do provedor de 

conteúdo das redes. Emprestam, entretanto, grande relevância às demandas os demais 

princípios norteadores da proteção ao consumidor. Aplicam o instituto da equiparação para 

proteger, sob a égide da relação de consumo, aquelas pessoas que não necessariamente 

contratam os serviços das redes sociais, todavia são vítimas de lesões por ofensas proferidas 

no ambiente virtual. 

A Internet se desenvolveu a tal ponto que se tomou parte integrante e 

indispensável para os governos, o setor privado, a vida pessoal. A Internet não respeita 

fronteiras, sejam geográficas, políticas ou ideológicas. Hoje protagoniza um mundo em que as 

pessoas, independentemente de suas nacionalidades, crenças, culturas e idiossincrasias, 

podem se sentir participantes de uma rede global. 

Não parece adequado, contudo, para os fins da informação e do conhecimento e 

dos direitos humanos correlatos, que exista monopólio quanto à Internet. Trata-se de um 

fenômeno que ultrapassa as fronteiras geopolíticas e os limites dos Estados, e envolve 

governos nacionais, organismos intergovernamentais, organizações não governamentais, 

sociedade civil, e institui bens técnicos. É possível constatar, porém, que estes, muitas vezes, 
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seguem uma racionalidade que ainda se articula num mundo de individualismo, do 

utilitarismo, do materialismo e do hedonismo, em detrimento de valores humanísticos.103 

No mundo contemporâneo, a globalização e o pluralismo são intensificados. 

Aliados ao desenvolvimento tecnológico, produzem perplexidades e, muitas vezes, rupturas 

dos paradigmas fortemente estabelecidos no meio social. Este panorama é que descortina 

novas e ricas possibilidades para o convívio harmônico na sociedade globalizada, apesar dos 

desafios que expressa. Uma estrutura regulamentadora global é necessária para que a 

tecnologia seja utilizada de modo a contribuir com o crescimento da humanidade. Atualmente 

os países regulamentam critérios próprios, da imunidade legal dos provedores até uma 

vedação do uso da Internet. 

Os primeiros estudos sobre o Direito e a Internet datam da primeira metade dos 

anos de 1990 e foram dominados pela tese de que a Internet seria "ingovernável." É uma 

corrente doutrinária que defendia a tese de que a Internet criaria jurisdição própria, separada. 

No decorrer daquela década, outras propostas teóricas surgiram nos Estados Unidos. 

É possível classificar as propostas de regulamentação da Internet em quatro grandes 

grupos: adoção de tratados internacionais, aplicação de leis nacionais, utilização de 

mecanismos meramente técnicos para o controle da Internet e a criação desta como uma 

jurisdição à parte (como se fora Estado soberano).104 

A implantação de sítios de vendas levou para a Internet um público diferente do 

inicial, os consumidores e fornecedores. Este comércio eletrônico foi muito relevante para dar 

início a uma efetiva regulamentação da Internet. Fatores como a privacidade dos usuários e 

dos consumidores constituem um elemento crucial. A principal resistência apresentada pelos 

consumidores que não utilizam o comércio eletrônico é o temor quanto à falta de privacidade, 

que seus dados possam ser utilizados para outros fins. 

No Brasil, em pesquisa realizada em 2018105 sobre o uso da Internet, mais de 73% 

da população têm acesso à Internet, sendo que 81% acessam pelos aparelhos celulares, 77% 

acessam de sua residência e a Internet só perde para a televisão, quando a população brasileira 
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Atuacao 181, 2011, p. 203. 
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busca por notícias, sendo de 48% a preferência pela TV e 39% pela Internet. Na Internet, os 

principais meios para se obter informações, conforme apontado pela pesquisa, foram os sítios 

e portais de notícias, com 45% da preferência, enquanto 19% preferem jornais na versão 

online e 7% blogs especializados. Ainda foram citadas as revistas online, com 4%, e as redes 

sociais, com 1%. E 40% dos usuários ainda procuram informações em textos escritos, 29% 

em vídeos e 21% em fotos/imagens. 

Entende-se que as preocupações com as fraudes e com a privacidade online são 

dois fatores que dificultam o desenvolvimento do comércio eletrônico no Brasil e que devem 

ser solucionados pelo Direito pátrio. Por privacidade online entende-se a proteção dos dados 

pessoais disponibilizados em aberto. 

Reporta-se ao caso Facebook, que forneceu dados de seus usuários para a empresa 

Cambridge Analytica, que teria usado informações de 50 milhões de usuários do Facebook 

em prol da campanha de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos, em 2016. Nesse 

contexto, foi promulgada em 2018 a lei de proteção de dados pessoais, alterando o Marco 

Civil da Internet, exigindo o consentimento dos usuários para o uso de seus dados pessoais, 

medida esta que visa a proteger, entre outros direitos, a intimidade dos usuários. 

 

4.3 DEEP WEB, ANONIMATO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Como exemplo de pessoas que se utilizam do anonimato para cometer ilícitos na 

Internet, menciona-se os Hater, palavra inglesa que significa: “o que odeia” ou “odiador”, 

tendo se popularizado na Internet para classificar as pessoas que praticam bullying virtual ou 

cyberbullyng. São usuários de Internet que objetivam um determinado tema ou uma pessoa, 

para agredir de várias formas, de maneira pública ou privada. 

As ofensas proferidas, denominadas bullying virtual ou cyberbullying, são 

ofensas proferidas na Internet que buscam causar humilhação, danos psicológicos e até 

mesmo físicos, aproveitando-se da vulnerabilidade das vítimas. O cyberbullying é definido 

como uma pessoa ou um grupo de pessoas utilizando intencionalmente informações e 

comunicações por meios eletrônicos para facilitar o assédio deliberado e repetido contra 

determinada pessoa ou grupo.106 A matéria deve ser vista como um problema de saúde 

                                                
106MASON,K.L.Cyberbullying:APreliminaryAssessmentforSchoolPersonnel.Psychology in the Schools, v. 45, 

n. 4. p. 323,2008. 
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pública global, uma vez que atinge crianças, adolescentes e adultos, no mundo inteiro, tendo, 

muitas vezes, consequências negativas para as vítimas, podendo, inclusive, levar ao 

suicídio.107 

Basicamente, o hater é uma pessoa que não aprendeu a transformar sua raiva em 

diálogo e para quem o sofrimento do outro não é motivo para deixar de agir. Ao contrário, 

sente satisfação com a reação do agredido, supondo ou antecipando quão dolorosa será aquela 

crueldade vivida pela vítima.108 As redes sociais são o locus onde o anonimato e a facilidade 

de se dizer qualquer popularizam o tipo social do hater. 

Um evento criminoso idealizado pelos haters foi o denominado Baleia Azul, 

tendo se transformado em um problema mundial. Proveniente de um convite para uma página 

privada e secreta no Facebook, um instrutor passava alguns desafios aos seus novos 

jogadores, iniciando-se, assim, a participação do internauta. Desde então, o que parecia um 

jogo inocente, tornava-se macabro e mortal. No total, eram propostos 50 desafios, tais como: 

escrever com uma navalha na palma da mão, cortar o próprio lábio, desenhar uma baleia em 

seu corpo com uma faca, até chegar ao desafio final, que ordenava tirar a própria vida. 

O russo Philipp Budeikin, de 21 anos, criador do jogo de suicídio, afirmou que vê 

suas vítimas como lixo biológico. Preso e em julgamento por incitar o suicídio de 16 garotas, 

confessou os crimes e disse à polícia que estava limpando a sociedade. Embora a conduta seja 

tipificada no ordenamento jurídico brasileiro prevista como criminosa no artigo 122 do 

Código Penal, é visível o poder que a Internet pode exercer negativamente nas pessoas. O 

anonimato conferido pela Internet propicia aos envolvidos em crimes cibernéticos, 

principalmente nas redes sociais, que estes criminosos possam ofender as pessoas sem a 

preocupação de serem identificadas, justamente pelo fato de que no espaço online estes dizem 

ou publicam coisas que nunca teriam a coragem de dizer na vida real. 

De maneira inversa, o anonimato pode promover a liberdade de expressão, haja 

vista que aqueles que abraçarem opiniões impopulares com a maioria, podem optar pelo 

anonimato, seja para evitar represálias ou simplesmente para garantir que as opiniões 

expressadas não sejam prejudicadas.  

A Constituição Federal de 1988 assegura no rol de direitos fundamentais à livre 

manifestação do pensamento, e, no mesmo rol do art. 5º, no inciso IV, há a proibição do 

                                                
107D’AURIA, Jennifer. Cyberbullying Resources for Youth and Their Families. Journal of Pediatir Health 

Care, v. 28, n. 2, p.19, 2014. 
108MALDONADO, Maria Tereza. A Face Oculta - Uma História de Bullying e Cyberbullying. São Paulo: 

Saraiva, 2009, p.38. 
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anonimato. O veto constitucional ao anonimato tem objetivo de acautelar das consequências 

do exercício do direito de livre expressão, é [...] essencial à própria configuração do Estado 

Democrático de Direito, visando-se, em última análise, a possibilitar que eventuais excessos, 

derivados da prática do direito à livre expressão, sejam tornados passíveis de 

responsabilização, a posteriori, tanto na esfera civil quanto no âmbito penal.109 

Extrai-se do inciso IV do art. 5º a ideia de que a liberdade de expressão de 

pensamento, apesar de garantida constitucionalmente, não encontra proteção quando exercida 

por meio do anonimato, em especial se esta identifica uma conduta passível de lesionar 

direitos de outrem. Na Internet, a incógnita de se localizar a autoria do cyberbullying recai 

sobre o nome, a imagem, o endereço físico ou virtual (e-mail) e o endereçamento ou número 

de IP (InternetProtocol). Todas essas características se tornam um tipo de véu que oculta a 

real identidade do autor e impossibilite a individualização do transmissor de dados. Isso 

porque os acessos à rede mundial de computadores são feitos com um número de IP. É 

comum, no entanto, que um IP não seja um usuário identificável, mas sim um acesso, o que 

impossibilita a identificação da pessoa que esteve na máquina naquele momento. 

As ações de pessoas mal-intencionadas ganha um campo fértil para propagação -  

a chamada deep web - criada por Michael K. Bergman, fundador do programa Bright Planet, 

software especializado em coletar, classificar e procurar conteúdo nessa esfera da 

web.110Expressa a profundidade destas informações, ao contrário da surface web, que faz 

alusão ao conteúdo superficial, que pode ser pesquisado e encontrado facilmente. 

A World Wide Web, ou apenas Web, possui dados e informações que, 

armazenadas em determinados servidores, podem ser exibidas por meio de hipertextos, 

vídeos, sons e imagens. Por meio de navegadores e provedores de busca, a Internet direciona 

os usuários a determinadas páginas. A busca na web se dá de duas modalidades, “[...] a) a 

primeira delas é a conhecida como surface web (podendo ser chamada também de clearnet) 

b) enquanto a segunda é o que especialistas de sistemas de informação chamam de deep 

web.”111 

                                                
109CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de Processo Penal – Comentários Consolidados e Crítica Jurisprudencial. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 43. 
110POMPÉO, Wagner Augusto; SEEFELDT, João Pedro. Nem tudo está no Google: deep web e o perigo da 

invisibilidade. In: Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade. Anais..., Santa Maria: UFSM, 

2013. Disponível em: <http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2013/3-11.pdf>. Acesso em: 10.04.2019. 

p.440. 
111IBIDEM, p. 439. 

http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2013/3-11.pdf
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A surface web refere-se a páginas facilmente encontradas por mecanismos de 

busca, a exemplo do Google. A deep web é um compilado de páginas que não está indexado 

nos resultados desses mecanismos, mesmo que contenham a expressão ou as palavras-chave 

pesquisadas pelo usuário. Estes conteúdos não seguem os padrões definidos de registro a 

servidores, não aparecendo nas buscas. A profundidade de conteúdo de qualidade total da 

Deep Web é de mil a duas mil vezes maior do que a da superfície. Um total de 95% da Deep 

Web é informação acessível ao público, não sujeita a taxas ou assinaturas. 

A Deep Web contém aproximadamente 550 bilhões de documentos individuais 

comparados com 1 bilhão da Surface Web. Existem mais de duzentos mil sítios atualmente na 

Deep Web. Seis das maiores enciclopédias da Deep Web contêm cerca de 750 terabytes de 

informação, suficiente para exceder o tamanho da Surface Web quatro vezes. Em média, os 

sítios da Deep Web recebem 50% mais tráfego mensal, ainda que não sejam conhecidos pelo 

público em geral. A Deep Web é a categoria que mais cresce no número de novas 

informações sobre a Internet.112 

Para explicar a deep web, a doutrina utiliza analogias como a de um iceberg. 

Sendo a surface web a parte visível, o cume. A deep web seria a base, submersa, cujo 

tamanho real não se conhece. Apesar de se saber da sua existência, é desconhecida a medida 

exata de seu tamanho. Comparando ainda a um mergulhador que, mergulhando livremente, 

tem pouca visibilidade, porém, ao utilizar os equipamentos de mergulho adequados, pode ir 

mais fundo e ter acesso às informações que estavam ocultas.113 

A deep web é um espaço utilizado de maneira lícita na criação de relações seguras 

e confiáveis entre ativistas, organizações e entidades. É utilizada, também, de modo ilícito, 

tornando-se um “submundo” da Internet, campo fértil para o cometimento dos chamados 

cibercrimes, dentre os quais ofensas a intimidade, pedofilia, venda de armas de fogo. Este 

comércio ilegal foi apontado pela investigação do atentado realizado em uma escola pública 

de Suzano, na Grande São Paulo, em março de 2019, como a origem dos debates em fóruns 

que disseminam ódio e a fonte de aquisição das armas utilizadas no massacre. 

Uma das principais tecnologias para se ter acesso à deep web é uma aplicação 

chamada Tor (The Onion Router), que possibilita os usuários navegarem de maneira anônima. 

                                                
112BERGMAN, Michael K.The Deep Web: Surfacing Hidden Value. Disponível em: 

<http://brightplanet.com/wp-content/uploads/2012/03/12550176481- deepwebwhitepaper1.pdf> Acesso em: 

10.04.2019. p.441. 
113POMPÉO, Wagner Augusto; SEEFELDT, João Pedro. Nem tudo está no Google: deep web e o perigo da 

invisibilidade. In: Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade. Anais..., Santa Maria: UFSM, 

2013. Disponível em:<http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2013/3-11.pdf>. Acesso em: 10.04.2019. p. 

438. 
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De acordo com Beckett, “[...] o desenvolvimento inicial do Tor era para o Laboratório de 

Pesquisa Naval Americano, para proteger a comunicação governamental.”114 Esta aplicação é 

utilizada diariamente pelos mais diversos propósitos, como militares, jornalistas, ativistas, 

polícia e pessoas comuns. O Tor deu maior notoriedade à deep web, pela facilidade que as 

pessoas leigas ganharam para acessar a rede. 

O Tor é uma “rede de túneis virtuais” que possibilita que as pessoas e as 

organizações possam aumentar a sua segurança e privacidade na Internet. Ele permite que 

desenvolvedores de softwares possam criar ferramentas de comunicação com recursos de 

privacidade internas. Além disso, o Tor fornece a base para uma série de aplicações que 

possibilitam que organizações e pessoas partilhem informações por meio de redes públicas 

sem a preocupação de terem suas identidades reveladas.115 

A doutrina afirma que o Tor distribui a comunicação através de uma rede de 

voluntários transmissores no Mundo, impedindo o monitoramento da conexão e dos sítios 

acessados e evitando que se descubra a localização física dos interagentes.116 Pode-se dizer 

que, quanto maior o número de usuários, maior será o anonimato. As informações circulam 

entre os usuários até que se perca a fonte inicial, sendo válido se fazer uma comparação com 

os jogos de rua, onde existem três cartas, sendo que o responsável inverte as cartas para 

confundir os sentidos do jogador até perder a carta certa. 

Aplicações como o Tor visam a dificultar a análise de tráfego que pode traçar um 

perfil do seu comportamento e interesses. Quando se fala por uma rede pública, é possível 

conhecer a origem e o destino do trafego dos usuários. As informações correm pelo meio dos 

pacotes de dados, que possuem duas partes: os dados propriamente ditos e o cabeçalho. Os 

dados propriamente ditos são textos, áudios, imagens, vídeos que estão sendo compartilhados 

entre os usuários. O cabeçalho leva junto aos pacotes os dados de origem, destino, tamanho e 

o tempo dos dados. 

Mesmo que o usuário encripte a carga de dados das suas comunicações, a análise 

de tráfego ainda é capaz de revelar muitas informações sobre o que ele está fazendo, porque 

ela se concentra no cabeçalho, onde estão contidos a origem, o destino, o tamanho e o tempo 

dos dados. Portanto, a criptografia não protege contra possíveis ataques e violações de 
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privacidade e intimidade na rede, pois ela apenas esconde o conteúdo do tráfego na Internet, 

mas não os cabeçalhos. 

Ante esta possibilidade de rastreamento dos cabeçalhos, surgiu a necessidade de 

ferramentas como o Tor, que dificultam o rastreio das fontes de um determinado pacote. O 

sítio oficial do Tor usa uma analogia explicativa de que a ideia é semelhante a usar um 

caminho sinuoso, com uma rota de custoso acompanhamento, a fim de livrar-se de alguém 

que o esteja seguindo e, em seguida, apagar as próprias pegadas deixadas ao longo da 

trajetória. 

Esta aplicação, pois, leva os pacotes de dados por diversas rotas aleatórias, por 

diversos servidores, tornando a navegação mais lenta do que nos navegadores comuns, como 

o Internet Explorer, Mozilla, Firefox ou Google Chrome. Esta navegação, todavia, torna os 

usuários anônimos pela dificuldade de identificação de padrões no acesso dos usuários aos 

conteúdos disponíveis na deep web. 

Já os pacotes de dados utilizam a chamada criptografia, palavra provinda do grego 

kryptós, “escondido”, e gráphein, “escrita”, uma tecnologia utilizada desde as civilizações 

antigas, porém os Estados modernos a utilizaram em circunstâncias de guerra e 

diplomáticas.117 Com a massificação dos computadores e da Internet, a criptografia passou a 

ser utilizada principalmente em telecomunicações, sistemas bancários e lojas virtuais para 

aumentar o nível de segurança dos dados. 

Os primeiros ativistas da criptografia começaram a distribuir ferramentas 

criptográficas no formato de software livre. O governo dos EUA tomou medidas para impedir 

sua utilização, como, por exemplo, classificando-a como munição e restringindo a sua 

exportação. Até os anos de 1990, a criptografia era propriedade exclusiva dos Estados. O 

rápido desenvolvimento de tecnologias de proteção da privacidade é exatamente o que 

preocupa os governos, estimulando suas tentativas de proibir o uso privado de tecnologias de 

criptografia e de declarar seu uso e venda ilegais.118 A criptografia, então, para os particulares 

começou como uma ferramenta que visava à não intervenção do Estado nas comunicações 

dos particulares pela Internet. 

A intitulada ‘criptoguerra’ tem de um lado os Estados e corporações com 

interesses na espionagem contra os cypherpunkse, outros interessados que desenvolvem 

                                                
117ULRICH, Fernando. Bitcoin: a moeda na era digital. São Paulo: Instituto Ludwigvon Mises Brasil,2014. p. 

15. 
118CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a sociedade. Rio de 
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tecnologias e códigos que dificultam o acesso do Estado e visam à criação de movimentos 

populares. São libertários que buscam proteger a liberdade individual da tirania do Estado, 

tendo como “arma secreta” essa poderosa ferramenta. Criado no início dos anos 1990, o 

movimento atingiu o auge durante as ‘criptoguerras’ e após a censura da Internet em 2011, na 

Primavera Árabe [...]”.119 Como poder da criptografia, cita-se o sítio WikiLeaks, projetado 

para o envio de documentos confidencias com uso de criptografia. 

WikiLeaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos, sediada 

na Suécia, que publica, em sua página, postagens de fontes anônimas, documentos, fotos e 

informações confidenciais, vazadas de governos ou empresas, sobre assuntos sensíveis. 

Administrada por The Sunshine Press, foi lançada em dezembro de 2006 e, em meados de 

novembro de 2007, já continha 1,2 milhão de documentos. Seu principal editor e porta-voz é 

o australiano Julian Assange, jornalista e ciberativista. 

Durante o ano de 2010, WikiLeaks publicou grandes quantidades de documentos 

confidenciais do governo dos Estados Unidos, com intensiva repercussão mundial. Em abril, 

divulgou um vídeo de 2007, que mostra o ataque de um helicóptero Apache estado-unidense, 

matando pelo menos 12 pessoas - dentre as quais dois jornalistas da agência de 

notícias Reuters - em Bagdá, no contexto da ocupação do Iraque. O vídeo do ataque aéreo em 

Bagdá (CollateralMurder) é uma das mais notáveis publicações da página. 

Outro documento polêmico mostrado pela página (sítio) é a cópia de um manual de instruções 

para tratamento de prisioneiros na prisão militar estadunidense de Guantánamo, em Cuba. 

Em julho do mesmo ano, WikiLeaks promoveu a divulgação de uma grande 

quantidade de documentos secretos do exército dos Estados Unidos, reportando a morte de 

milhares de civis na guerra do Afeganistão em decorrência da ação de militares ianques. 

Finalmente, em novembro, publicou uma série de telegramas secretos enviados pelas 

embaixadas dos Estados Unidos ao governo do País. 

Os conteúdos disponibilizados na deep web, e ao contrário da communis opinio, 

não se restringe a conteúdos ilegais, todo tipo de manifestações pode ser encontrado, como 

ciência, casos policiais, extraterrestres, denúncias de irregularidades dos governos, entre 

outros temas. Jornalistas a utilizam para assegurar o sigilo de suas fontes; ONGs usam para 

que ativistas possam trabalhar anonimamente a distância. A rede profunda é essência para o 

debate em países que adotam a censura da rede, com a China. Manifestações populares com a 

Primavera Árabe também foram desenvolvidas na deep web. Comunidades como os 
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Anonymous, conhecidos por manifestações contra os governos, também conseguiram detectar 

uma rede de cerca de 40 sítios de pedofilia com cerca de 1.500 pedófilos denunciados para a 

polícia. 

Possui, ainda, sítios de notícias, filmes, bibliotecas, livros todos para download; 

redes sociais: blogsewikis; Torbook (clone do Facebook); Tor Fóruns; ciberativismo: 

hacktivismo ético; Wikileaks; Anonymous; manifestações, discussões e conspirações em geral; 

serviços ou produtos: compartilhamento de arquivos em torrente em P2P; serviços de e-mail; 

hospedagem de sítiose conteúdos; mecanismos de busca. Muitos usuários, porém, mal-

intencionados se utilizam do anonimato característico da deep web para cometer os mais 

diversos tipos de crimes, podendo-se mencionar: 

 

I. falsificações - de dinheiro, documentos, certificados; 

II. atos sexuais - pedofilia, divulgação de imagens e vídeos de sexo sem o consentimento; 

III. crimes bancários - venda de contas bancárias e cartões de crédito com senhas; 

IV. armas e drogas - venda de armas e entorpecentes; 

V. contrabando - aparelhos celulares, computadores, vídeogames, animais, cigarros; 

VI. terrorismo e racismo - tutoriais para a construção de bombas; grupos de extremistas 

como nazistas e contra raças, negros ou gays;  

VII. lesões à intimidade - venda de dados pessoais, venda de contas de redes sociais; 

diversos tipos de espionagem; intercepção telefônica. 

 

As lesões à intimidade são recorrentes na deep web, existindo fóruns específicos 

que visam a expor a intimidade das pessoas, com a divulgação de vídeos e fotos pessoais. Pela 

dificuldade na identificação dos ofensores e a atual legislação, as autoridades e os próprios 

ofendidos dificilmente movimentam ações para a identificação e responsabilização dos 

ofensores, ficando estas investigações restritas a crimes mais graves, como o caso da 

pedofilia. 

Na atualidade, não apenas o Estado, mas também as empresas coletam os dados 

dos usuários da Internet e criam grandes bancos de dados com perfis de usuários que orientam 

política, publicidade e políticas públicas. O rastreamento é uma realidade, seja pelos cookies e 

beacons, pouco visíveis, mas eficientes na coleta de dados gerados com base nas ações dos 

usuários em sítios e em aplicativos. Cita-se a empresa Google. Os usuários do seu provedor 

de email, o gmail, após a criação de sua conta, terá seu IP automaticamente vinculado a ela, 
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estando conectado a outros serviços da empresa. Ficam as pesquisas armazenadas no banco de 

dados da empresa, que passa a traçar o perfil do usuário, e utilizando, por exemplo, para o 

envio de publicidade de “seu interesse”. 

Na cultura do País, a privacidade não é simplesmente um direito civil, mas 

também uma propriedade, de tal modo que se pode conceber como mercadoria e “trocar” ou 

“vender” como bem quiser. Em suma, trata-se de repensar a noção de privacidade no seio das 

novas práticas de coleta, classificação e uso de informações sobre pessoas, e que isso não seja 

apenas pensada no âmbito do direito ou da propriedade, mas também no horizonte das 

práticas de liberdade.120Do outro lado, existem os usuários que querem a privacidade e o 

anonimato na rede. O ativismo político e a guerrilha informacional, baseados no anonimato, 

auferem visão pública, como é o caso do grupo Anonymouse, do sítio4Chan. 

Ao passo que as possibilidades de expressão pessoal e coletiva são 

potencializadas ao longo do desenvolvimento da Internet, aumentam também os formatos de 

lesão aos direitos no ambiente virtual. Um dos mais afetados é o direito à intimidade. O 

grande problema reside na possibilidade de identificação dos criminosos que lesam a 

intimidade de terceiros na Internet, porém, sem a lesão a intimidade dos mesmos usuários por 

parte das corporações e do Estado. Compreende-se, porém, que o Estado deve manter algum 

nível de controle sobre os fluxos de informação, somente o necessário para garantir os direitos 

daqueles que possam ser lesados. 

Como já explicado em capítulo anterior, todas as ofensas proferidas no ambiente 

virtual são passíveis de responsabilização, não importa, pois, qual tipo de Internet está sendo 

utilizado, se a Internet comum ou a deep web. O problema é o anonimato que dificulta a 

identificação dos ofensores e assim a sua responsabilização, e, é claro, existe a necessidade de 

uma regulamentação mais específica para o contexto da deep web. 

Se o anonimato, então, é o fator que dificulta a identificação e responsabilização 

daqueles que se utilizam da Internet para ofender os direitos de terceiros, deve ser buscada 

uma solução que possa, independentemente da posição adotada, (i) pela filtragem das 

informações pelos provedores de conteúdo ou pela (ii) manutenção do anonimato com a 

proibição do monitoramento de conteúdo pelos provedores, dar uma solução razoável em 

ambas as posições adotadas. 

                                                
120BRUNO, Fernanda. Máquinas de ver, modos de ser: vigilância, tecnologia e subjetividade. Porto Alegre: 

Sulina, 2013. (Coleção Cibercultura). pp. 147-148. 
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A discussão sobre Inteligência Artificial – IA é assinalada por ênfases diferentes 

no curso da história recente, que variam desde as relativas ao desenvolvimento tecnológico e 

científico como as questões éticas. Todas, contudo, possuem interessantes implicações que 

podem ser tratadas sob a perspectiva do Direito. Em termos simples, a Inteligência Artificial 

diz a respeito à capacidade de processamento de dados por artefatos tecnológicos que 

possuam caráter adaptativo, ou seja, a programação “aprende” com os dados considerados e 

se reconfigura em novos patamares de capacidade de resposta. 

                   A cibernética trata da interação de sistemas relativamente fechados, com 

capacidade de autorregulação, e o ambiente. As informações provenientes do ambiente são 

chamadas de inputs. O sistema analisa as informações ambientais e prepara respostas, o 

feedback ou retroalimentação, que pode ser positivo, com acréscimo progressivo de funções, 

ou negativo, com reações adequadas e variáveis de acordo com as informações recebidas. A 

primeira tecnologia que pode ser considerada de IA é a Máquina de Turing.  

                   Nominada com o seu inventor, o cientista inglês Alan Turing, o dispositivo 

escrevia e interpretava símbolos limitados em 0, 1 e conjuntos vazios, a estruturação das 

linhas de códigos atuais; o mecanismo foi elaborador para decodificar as instruções 

criptografadas dos nazistas, elaboradas por outra máquina famosa, conhecida como Enigma. 

A incapacidade dos Aliados em decifrar as mensagens alemãs estava garantindo a 

superioridade tática e bélica do Eixo na II Guerra Mundial. Então, a Inglaterra reuniu 

cientistas distintos, como matemáticos e linguistas, que tentavam “criptoanalisar” as 

comunicações interceptadas.  

                  O código desenvolvido por Enigma, contudo, mudava constantemente, de maneira 

que os esforços tinham que ser reiniciados constantemente. A principal dificuldade não 

estava, assim, na resolução em si do código, mas na limitação na análise das possibilidades 

em tempo hábil para a tomada de decisões estratégicas. O matemático e sua equipe 

começaram a trabalhar na produção de uma máquina chamada “a bomba”. O instrumento 

identificava pontos fracos da codificação e foi responsável por indicar a posição dos 

submarinos alemães. Com a invenção de Turing, se passa das reduzidas capacidades analíticas 

da equipe humana para o nível maquínico do processamento. 

                  Surge assim outra tópica importante no que tange à Inteligência Artificial: a 

disputa entre a mente humana e a “mente” das máquinas. O que, nos anos da Guerra Fria 

ocorria entre representantes dos Estados Unidos e da União Soviética, passou, nos anos de 

1990, para o plano da disputa entre humano e a velocidade de processamento de 
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supercomputadores. Garry Kasparov foi, aparentemente, o último humano a vencer uma 

máquina (o hardware e software Deep Blue da IBM) no jogo de xadrez. A máquina, no caso, 

havia sido preparada com os movimentos de partidas reais realizadas pelos maiores 

enxadristas, enquanto Kasparov jogava sem referência da concepção de estratégia do 

oponente, o que poderia inclusive incluir falhas e jogadas aleatórias passíveis de interpretação 

como significativas ante a situação do jogo.  

                  São inúmeras as aplicações contemporâneas das tecnologias de IA, mas as que 

provocam maiores repercussões em torno de temas éticos são as relativas, sobretudo, ao 

direito à intimidade. Atualmente, o comportamento dos usuários de tecnologias é interpretado 

como dados que servem para estabelecer padrões que permitem a personalização de 

conteúdos e aplicativos. O monitoramento das atividades online, no entanto,  nãoenseja 

apenas problemas de confidencialidade de informações sigilosas, como dados bancários, mas 

envolve a elaboração de perfis que permitem o direcionamento do consumo e do marketing, 

inclusive político, embalado sob o formato de comunicação nativa das plataformas.  

                  O potencial de agregação de atividades de usuários distintos alimentando sítios 

como o Google ou Facebook pode dar a dimensão da quantidade de informação que os 

cidadãos fornecem livremente para serem utilizadas em tais aplicações. Inclusive, vídeos 

instrutivos do Google acerca de IA tomam como exemplo precisamente a questão do 

reconhecimento facial e manipulação digital de imagens. Tais tecnologias de reconhecimento 

facial estão sendo implementadas nos departamentos de segurança pública das cidades dos 

Estados Unidos, mas enfrentam resistência por parte da população, porque, além da 

identificação de criminosos, o registro de imagens implica o controle sobre o direito de ir e vir 

e a obtenção de dados pessoais mediante o direito de imagem. Isto ainda está pendente de 

discussão no Brasil e em diversos países que enfrentam grande dificuldade legislativa no 

acompanhamento regulamentar das inovações tecnológicas. 

 

4.4 EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES DE 

CONTEÚDO E INFORMAÇÃO 

 

O legislador brasileiro estabeleceu no parágrafo único do artigo 927 do Código 

Civil a possibilitando da aplicação da responsabilidade objetiva, independente de culpa, 

quando a natureza da atividade causar risco para o direito de terceiros. O Código Civil de 

1916 tinha a culpa como fundamento principal da responsabilidade, embora, em algumas 
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poucas hipóteses, tais como os danos decorrentes da ruína do prédio, da coisa caída do prédio, 

do animal ou do incêndio em relação ao locatário, houvesse a configuração de 

responsabilidade objetiva.121 

Existem, no entanto, também excludentes de responsabilidade civil, 

circunstâncias que, por atacar um dos elementos ou pressupostos da responsabilidade civil, 

rompendo o nexo causal, extinguem as pretensões indenizatórias, por excluírem a aplicação 

da teoria do risco e, consequentemente, da própria responsabilidade objetiva. Pode-se 

assinalar que as excludentes também são aplicáveis às relações no ambiente virtual. Em todas 

as excludentes da responsabilidade objetiva, o efeito é sempre o mesmo: romper o nexo de 

causalidade entre a ação e o dano, porquanto não há de se perquirir a culpa do agente. Elas 

estão reproduzidas à frente. 

 

I - Estado de necessidade e legítima defesa 

 

Tem sua previsão legal, no art. 188, incido II, do Código Civil, não constituindo 

atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 

reconhecido, ou quando a coisa alheia é destruída, deteriorada ou ocorre lesão à pessoa para a 

remoção de um perigo iminente, existindo a necessidade de uma razoabilidade, pois as lesões 

não podem exceder os limites indispensáveis para remover o perigo. Portanto, o agente, 

atuando em estado de necessidade, tem o dever de fazê-lo nos estritos limites de sua 

necessidade, para remover a situação de perigo. Difere da legítima defesa, por não ser uma 

circunstância de reagir a uma situação injusta, mas uma situação no sentido de subtrair um 

direito do agente ou de outrem de uma situação de perigo concreto. Porém, o terceiro que 

sofre a lesão não deu causa ao perigo, poderá exigir indenização do agente que atuou em 

estado de necessidade, cabendo a este ação regressiva contra o verdadeiro culpado. 

Pela necessidade de proteção a um bem geralmente superior, não se visualiza a 

utilização destas excludentes no ambiente virtual, pois, por exemplo, a defesa da intimidade 

de pessoa ofendida na rede não justificaria uma ameaça ou agressão física a funcionário de 

um provedor de conta para que retire o conteúdo ofensivo. 

 

II - Exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal 

 

                                                
121Cf. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Responsabilidade civil no novo Código Civil, op. cit., p. 38. 
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O exercício regular de um direito, com previsão legal na segunda parte do inciso I, 

do art. 188, do CC, prevê a não responsabilização civil. É empregado nas atividades 

esportivas em que pode ocorrer agressão à integridade física de terceiros, o que é admitido, 

desde que não haja excesso. Se o agente extrapola os limites do exercício de seu direito, 

ocorre o abuso de direito. O Conselho da Justiça Federal editou o Enunciado nº 37, sobre o 

art. 187, do CC: “A responsabilidade civil decorrente do abuso de direito é independe de 

culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico”. Isto é, conforma a 

responsabilidade objetiva. 

Pode-se mencionar como exemplo de exercício regular de direito, por meio da 

Internet, quando um sítio de notícias que divulga informação relevante e verdadeira sobre as 

irregularidades cometidas por um determinado político, que causaram danos ao patrimônio 

público. O ofendido, no caso o político, poderia ajuizar ação em detrimento do provedor de 

informação responsável pela veiculação do conteúdo, porém, neste caso, a imprensa está 

exercendo seu direito de informar a população sobre os fatos que ocorreram no âmbito 

público. 

O estrito cumprimento do dever legal está contido no conceito de exercício 

regular de direito. Atua no exercício regular de direito aquele que pratica um ato no estrito 

cumprimento de dever legal. O exemplo clássico é do policial que arromba uma residência 

para cumprimento de ordem judicial. No âmbito da Internet, cita-se o exemplo do servidor da 

justiça que alimenta o processo digital e torna pública informação processual que pode 

interferir no exercício do direito por terceiros, como, por exemplo, a exigência de edital de 

concurso público que não permite a inscrição de candidato que responda a processo judicial. 

 

III - Caso fortuito e a força maior 

 

O Código Civil utiliza as expressões, caso fortuito e força maior em uma mesma 

perspectiva, pelo art. 393 do CC “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso 

fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”. Continua 

no parágrafo único “O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujo 

efeito não era possível evitar ou impedir”. 

A doutrina e a jurisprudência tentam estabelecer diferenças entre os dois 

institutos. Assim, a força maior tem por característica básica a sua inevitabilidade, mesmo 

sendo a sua causa conhecida e até previsível. Reporta-se aos fenômenos da natureza. Já o 
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conceito de caso fortuito está intrinsecamente ligado à imprevisibilidade do ato e, alguns 

autores associam a sua produção a uma conduta humana. São fatos que ocorrem de maneira 

aleatória que implicam consequências. Por exemplo, faltou certo fármaco em um posto de 

saúde pois era importado e a queda de um avião perdeu a remessa dos medicamentos. 

Levando para o mundo virtual, cita-se como exemplo de força maior a 

indisponibilidade de conexão à Internet de um determinado provedor de conexão pela queda 

de um raio que danificou a infraestrutura da empresa. Como caso fortuito, a impossibilidade 

de um provedor de informação veicular notícias importantes pela falta de conexão à Internet, 

pela queda de uma torre de distribuição de sinal. 

 

IV - A culpa exclusiva da vítima; se a própria vítima divulgou 

 

O Direito romano previa que a vítima nada poderia reclamar, caso tivesse de 

algum modo concorrido para a produção do dano.122 É necessário, apenas, provar que a ação 

ou omissão culposa da vítima foi a causa única do dano. A exclusiva atuação culposa da 

vítima tem o condão de romper o nexo de causalidade, eximindo o agente da responsabilidade 

civil. Se houver interferência de terceiro que influencie no dano, a indenização deve ser 

mitigada, na proporção da atuação de cada sujeito. 

Essa excludente tem uma visibilidade mais clara no mundo virtual, podendo-se 

mencionar o caso de pessoa que armazena imagens, vídeos e outras informações de conteúdo 

pessoal em sua rede social, de maneira espontânea, utilizando-se do recurso que possibilita 

manter estas informações sigilosas, ou seja, visíveis apenas para o proprietário da conta na 

rede social, porém ativa a função que permite a visualização deste conteúdo, sem se dar 

conta; o provedor de conteúdo, no caso a rede social, não deu causa à divulgação do conteúdo 

que viola a intimidade do titular, sendo o único responsável por esta divulgação o próprio 

titular. 

 

V - Fato de terceiro 

 

Terceiro é qualquer pessoa que não participa da relação jurídica das partes - 

vítima e agente. Esta excludente trata do dano causado por um terceiro, exclusivamente pela 

ação do verdadeiro ofensor, rompendo a causalidade, assim excluindo o dever de indenizar. É 

                                                
122“Quo quis ex culpa sua damnumsentit, non intelligiturdamnunsentire” (in STOCO, Rui. op. cit., p. 185). 
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o caso do motorista de um carro que realiza manobra com excesso de velocidade e encosta em 

outro veículo, fazendo que este quebre o muro de uma residência. A ação que provocou o 

dano foi do primeiro carro, de modo que o segundo pode alegar a excludente de 

responsabilidade tratada neste tópico. 

Mencionam-se as fraudes promovidas nas redes sociais com a criação de perfis 

falsos e de veiculação de informações falsas. Caso uma pessoa tenha seu perfil em uma rede 

social invadido e sejam postadas informações de terceira pessoa que venham a causar dano a 

sua intimidade, existe o dever de indenizar, porém o proprietário do perfil pode invocar a 

excludente de responsabilidade fato de terceiro para eximir-se de possível indenização, pois 

não teve culpa pelo uso indevido de seu perfil na rede social. 

 

4.4.1 A indicação do ofensor como excludente de responsabilidade 

 

Como explorado em passagem anterior, a realidade, atrelada à tecnologia tem 

muitas vantagens, porém novos jeitos de ofender os direitos de terceiros também nascem com 

estas inovações. A intimidade é muitas vezes deixada de lado para a promoção da liberdade 

de expressão. Tendo os provedores diversas funções específicas, porém a legislação vigente 

não se preocupa em regular estas distinções e estabelecer mais claramente a maneira pela qual 

cada provedor deve ser responsabilizado pelos danos causados à intimidade de terceiros. 

Os provedores de conteúdo e informação proporcionam de diretamente 

ferramentas para a veiculação de informações na rede. Citam-se as redes sociais, como 

responsáveis por disponibilizar o conteúdo na rede e permitir a visualização e 

compartilhamento deste conteúdo. Mesmo que este seja de autoria de terceiros, a ferramenta 

está dentro do contexto da sociedade da informação e assim tem peculiaridades que exigem 

maior rigor para garantir a proteção da intimidade e demais direitos da personalidade dos 

ofendidos, tendo em vista que estes serviços, mesmo que indiretamente, com publicidade, 

auferem alta lucratividade. 

Os ofendidos não precisam participar da rede social onde a ofensa a sua 

intimidade foi proferida. Clientes que possuem perfis dentro das plataformas podem proferir 

ofensas sem que o ofendido tome conhecimento do fato danoso. As redes sociais têm amplo 

alcance, chegando a todo o mundo, permitindo que uma ofensa tome proporções globais em 

questão de segundos. A rápida propagação, também, é característica que ressalta a 

responsabilidade pelos conteúdos veiculados. Com um click é possível a propagação da 
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ofensa para milhares de usuários, antes mesmo que o próprio ofendido tenha conhecimento do 

fato para que proceda com os meios legais de retirada do conteúdo ofensivo. 

Todas estas facilidades na propagação das ofensas acendem o alerta sobre as 

políticas das redes sociais que exigem pouquíssimos dados para a criação de perfis, diante da 

infinidade de recursos de propagação das informações. O cadastro simples visa à fácil criação 

de contas, buscando o maior número possível de cadastros. Os provedores de Internet 

utilizam a estratégia de pedir o menor número possível de informações de seus usuários para 

a efetivação do cadastro, sem muita preocupação com uma posterior identificação do titular 

deste perfil virtual, facilitando, assim, as fraudes, criação de perfis fakes e as ofensas à 

intimidade e, por outro lado, impossibilitando a identificação real dos ofensores. 

Um dos recursos que multiplicam as ofensas na rede e maximizam as dificuldades 

de identificar os ofensores é ode propagação de informações recebidas, porque, após serem 

repassadas milhares de vezes, o criador inicial da informação dificilmente será identificado, 

pois muitas ferramentas permitem a fácil e rápida divulgação de informações sem o registro 

da fonte criadora da mensagem. 

Defende-se uma objetivação da responsabilidade dos provedores de conteúdo e 

informação pelas já citadas características que diferenciam estes provedores dos demais, com 

um foco específico nas redes sociais, pelo seu determinismo nas relações sociais da atualidade 

e pela necessidade de uma regulamentação mais rígida para estes serviços que fragilizam 

excessivamente a intimidade das pessoas, porém a posição da atual legislação aparenta um 

protecionismo exacerbado das redes sociais, que nada mais são do que empresas que visam 

primordialmente a obtenção de lucro. Como já abordado, adota-se a Teoria do Risco Proveito 

sem a necessidade da prova de lucro para estas relações. 

A evolução histórica da legislação tende a proteger os consumidores, terceiros de 

boa-fé e a sociedade como um todo, em detrimento das grandes corporações. As decisões 

divergentes dos tribunais, que antecederam a edição do Marco Civil da Internet, 

demonstravam a preocupação do Judiciário em proteger a intimidade dos usuários da Internet. 

O argumento do aumento de custo, utilizado pelos provedores, pelo simples fato 

de possíveis demandas judiciais não é razoável. Mencionam-se as relações em que incide o 

Código de Defesa do Consumidor, que objetiva a responsabilidade das empresas. Todas elas 

teriam entrado em falência com as indenizações, o que se afigura exagerado como argumento, 

pois, com uma responsabilização objetiva em alguns casos, o cuidado das operadoras se 
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tornaria maior e minimizaria as ofensas em que o ofensor não é identificado para responder 

diretamente. 

Como a criação de novas tecnologias na atualidade é movimentada por gigantes 

como Google e Facebook, não se pode acreditar que o simples fato de uma necessidade de 

maior cuidado com os conteúdos postados pelos usuários possa desmotivar a criação de 

serviços tecnológicos. As empresas não medem esforços para captar ideias e talentos que 

possam promover o desenvolvimento; e, principalmente, trazer alta lucratividade e proteger 

os ofendidos nestes ambientes não vai ser motivo para minar estes talentos, assim como não 

desmotivou as relações de consumo pela aplicação do CDC. 

A privacidade e a liberdade de expressão dos usuários das redes sociais seriam 

mantidas, não se propondo uma filtragem prévia de todo o conteúdo, porém a implementação 

de alguns recursos que visem à proteção do direito à intimidade na Internet. Os usuários 

devem poder denunciar de modo simples uma ofensa; que esta seja rapidamente 

indisponibilizada da rede para uma análise mais aprofundada, e quem se achar ofendido possa 

obter diretamente a identificação do ofensor para a propositura de ação de indenização ou 

outra medida cabível, porém a legislação vigente preferiu simplesmente eximir os provedores 

de qualquer responsabilidade ou condicionar esta responsabilidade ao descumprimento de 

uma ordem judicial. 

A desnecessidade de uma filtragem de todos os conteúdos torna irrelevante o 

argumento dos provedores que afirmam existir uma impossibilidade técnica de exercerem 

controle prévio sobre todo o conteúdo inserido e excluído da Internet. Toda rede não foi 

criada para funcionar com este controle e os provedores não poderiam responder por danos 

que teoricamente não podem evitar, porém acredita-se que os brilhantes desenvolvedores 

podem encontrar opções para trazer uma rápida identificação dos ofensores e a retirada deste 

conteúdo, que, juntamente a uma adequação dos dispostos legais, poderia proteger o direito à 

intimidade, sem ferir a liberdade de expressão e privacidade. 

Um dos grandes problemas da Internet é o anonimato, fator propulsor de ofensas, 

pois pessoas mal-intencionadas podem proferir qualquer comentário ofensivo na rede, 

acreditando estar acobertadas pela certeza de impunidade. Ofensores sentem-se à vontade 

para ofender as pessoas quando estão escondidas pelo anonimato. Este anonimato, que é 

constitucionalmente proibido, evidentemente, há que ser repelido veementemente pelos 

provedores, seja pelo rigor nos cadastros, reconhecimentos facial ou formas de cadastro que 

dificultem ao máximo a ocultação da identidade do ofendido. Sendo assim, as operadoras 
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deveriam, em caso de ofensas, fornecer os dados básicos dos ofensores para que estes sejam 

acionados judicialmente de modo direto.Assim, quando os provedores forem incapazes de 

identificar seus usuários, devem responder objetivamente. Assim a tecnologia de 

cadastramento estará sempre sendo melhorada pelos programadores e os ofendidos não 

ficarão desamparados. 

Mesmo existindo um risco intrínseco à Internet, é do conhecimento de todos que a 

Internet é uma área de risco para seus usuários que podem, além de outros, ter sua 

privacidade, honra e patrimônio violados no mundo virtual, porém a importância comercial, 

educacional, financeira e social que a RMC adquiriu, neste contexto intitulado de sociedade 

da informação, mudou este paradigma e exige o maior grau de segurança possível dentro da 

rede.Sendo as empresas movidas pelo lucro, devem ter maior preocupação com os conteúdos 

veiculados em seus sistemas. Mesmo sem a caracterização de uma relação de consumo, as 

redes sociais e outros serviços ofertados na Internet pelos provedores de conteúdo e 

informação mudaram o jeito com o qual a sociedade se relaciona. 

Ante todo o exposto, é necessária a criação de ferramentas legislativas que se 

harmonizem melhor ao contexto das redes sociais. A criação do Marco Civil da Internet e da 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais constitui avanço neste processo, porém ainda 

deixam a desejar pela retirada de institutos como solicitação de retirada de conteúdo ofensivo 

e a responsabilidade subjetiva utilizada para todos os tipos de provedores. 

Como características do microssistema da Internet, além da definição dos 

princípios gerais e princípios específicos aplicáveis aos sistemas, é necessário o usuário 

obrigar o provedor a indisponibilizar conteúdo que julgue ofensivo, por um determinado 

período, para uma análise mais criteriosa, sendo o solicitante passível de responsabilidade 

pela retirada de conteúdo por motivos distintos do informado. Necessário é exigir cadastros 

elaborados que possam identificar precisamente o titular do perfil.  

Impõe-se, também, definir uma responsabilidade objetiva para os provedores de 

conteúdo e informação que tenham características semelhantes às redes sociais, como a 

criação e divulgação de conteúdo por terceiros. E, para evitar uma excessiva 

responsabilização dos provedores de conteúdo e informação, precisa ser criada uma 

excludente de responsabilidade civil para o microssistema da Internet, que consiste na 

exclusão da responsabilidade do provedor pela indicação precisa do real ofensor. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A Internet facilitou a comunicação entre todos os países. Por isso, é utilizada 

como um instrumento capaz de reduzir fronteiras, ferramenta da globalização que fomenta a 

aproximação social, cultural, política e econômica das nações. Embora haja muitos aspectos 

positivos, as informações disponíveis no banco de dados ficam mais frágeis, justamente 

porque restam conectadas no sistema as informações de todos os níveis de conhecimento. 

Esta cultura digital vivida atualmente está relacionada com um aspecto 

comportamental das pessoas, abrangendo costumes, valores, conhecimento, informação, arte, 

educação e outros. A vida em sociedade é essencial para que haja a manutenção da própria 

sobrevivência, principalmente porque os interesses e necessidades de cada qual são satisfeitos 

com a troca dos serviços, bens ou informações, tendo como principal ferramenta as redes 

sociais.  

O lado negativo de todo esse fenômeno é a maior exposição da intimidade e 

outros direitos da personalidade dos usuários da rede e, até mesmo, de pessoas não usuárias de 

respectivos sistemas, no entanto tem seus direitos ali violados. A personalidade é um conjunto 

de características físicas e comportamentais que tornam cada pessoa única e exclusiva perante 

todas as outras, assegurando um espaço para que elas possam interagir no concerto social 

onde se encontram. 

A intimidade fica fragilizada no novo contexto social e necessita de mecanismos 

específicos de proteção. Com a compreensão das garantias e direitos amplamente protegidos 

pela Constituição Federal, é identificada a ideia de que o ambiente da Internet deve estar em 

conformidade com estas proteções, principalmente pela garantia dos próprios usuários, 

funcionando como um canal de preservação da intimidade e do exercício da cidadania nos 

meios digitais. 

As ofensas à intimidade, o que é tratado como direito autônomo, e outros direitos 

da personalidade são ameaçados pela velocidade de propagação e alcance das ofensas no 

ambiente digital. Em razão da ausência de uma legislação específica, a doutrina e a 

jurisprudência iniciaram os debates sobre o grau de responsabilidade das empresas que 

disponibilizam os meios de acesso à rede, constatando o alto grau de reprovabilidade das 

ofensas proferidas no mundo virtual pela amplitude e rapidez de propagação. 

Até a edição do Marco Civil da Internet, as decisões do Superior Tribunal de 

Justiça, posicionamento ratificado na legislação específica, tiveram papel fundamental na 
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definição do tipo de responsabilização civil adotado para os provedores de Internet, gênero 

que engloba todos os que oferecem serviços ligados à RMC ou por meio dela, com foco nos 

provedores de aplicação - os responsáveis pelo conteúdo veiculado na rede. 

O atual posicionamento da legislação e da jurisprudência pela exclusão da 

possibilidade de retirada de conteúdo denunciado pelo próprio provedor e adoção da 

responsabilidade civil subjetiva para os provedores de aplicação deve ser revista, porquanto as 

ofensas, principalmente nas redes sociais, têm a gravidade maximizada pela rápida 

propagação e alcance do conteúdo. A responsabilidade subjetiva é uma proteção inadequada 

para um setor relativamente novo que só tende a crescer, seja em faturamento das empresas 

ou em alcance de usuários. 

O microssistema do Direito digital possui princípios próprios e está regido 

atualmente, dentre outras normas, pelo Marco Civil da Internet e pela nova Lei de Proteção de 

Dados Pessoais. A legislação vigente é um início para a regulamentação da Internet, porém 

ainda precisa evoluir ante o real contexto, e deve levar em consideração os tipos de serviços 

prestados por parte de cada provedor e,nessas circunstâncias, aplicar regimes diferenciados de 

responsabilidade civil. As consequências desta nova organização social, baseada na 

informação e seus reflexos sobre o direito à intimidade, torna este direito excessivamente 

frágil, enquanto os provedores têm proteção excessiva. 

Especificidades como o funcionamento das redes sociais, a deep web e o 

anonimato sinalizam a necessidade de uma objetivação da responsabilidade civil dos 

provedores de Internet em relação aos conteúdos próprios e de terceiros disseminados por 

seus serviços, com amparo na Teoria do Risco, pois o fato de filtrar os dados e analisar os 

indicadores pode ser incorporado aos serviços, com vistas a não configurar censura, tampouco 

quebra de outros direitos fundamentais, havendo um interesse econômico das operadoras em 

oferecer meios para a disseminação rápida de informações. 

A responsabilidade objetivada, ipso facto, deve ser adotada em primeiro plano 

para os provedores de conteúdo e informação com as características de rede social, visando a 

proteger a intimidade de terceiros contra possíveis ofensas. Pode esta responsabilidade, 

inicialmente objetiva, ser excluída pela indicação precisa do ofensor, o que estimularia os 

provedores a um maior cuidado com o seu sistema de cadastro e proporcionaria uma proteção 

mais eficiente à intimidade dos usuários, em situação frágil, ante o contexto da sociedade da 

informação. 
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