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Introdução
“Nenhuma sociedade que esquece a arte de questionar [...] pode
esperar encontrar respostas para os problemas que a aflige.”
Zigmunt Bauman
Em Busca da Política

Costuma-se ouvir que estamos alocados na Sociedade da
Informação1, na qual a Internet e as novas tecnologias da
informação e da comunicação vêm acarretando uma profunda
transformação,2 não somente em aspectos organizacionais da
sociedade, mas sobretudo em aspectos econômicos3 e políticos.4
________________________
1

A denominação “Sociedade da Informação” foi registrada pela primeira vez quando utilizada por
Jacques Delors, na qualidade de presidente da Comissão Europeia, no Conselho da Europa de
Copenhague, em referência ao incremento da economia e dos demais setores da vida pública pela
inserção das novas tecnologias. In: MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço. Direito da
Informática. Coimbra: Almedina, 2000, p. 43. Também é utilizada pela doutrina especializada,
como em HASSAN, Robert. The information society. Malden: Polity Press, 2008. Já outros,
denominam-na como a “Sociedade em Rede”. In: CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo. A
Sociedade em Rede: do conhecimento à ação política. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda,
2005,
p.
17.
Disponível
em:
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/a_sociedade_em_rede__do_conhecimento_a_acao_politica.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2016. A pesquisa optou pela primeira,
tendo em vista que a informação é, para além do principal interesse, o motor da era tecnológica, e
não a rede – o local através do qual se dá a transmissão de dados -, tampouco a comunicação, que é a
finalidade em si.
2

VIEIRA, Tatiana Malta. O direito à privacidade na sociedade da informação: efetividade desse
direito fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação. Porto Alegre: Antonio Fabris
Editora, 2007, p. 159.
3

Através da união entre Internet e as novas tecnologias da informação e da comunicação, foi possível
detectar um novo modelo de economia, denominado de Economia Informacional, através do qual
surgem novas práticas comerciais a partir da produção, processamento e aplicação das informações
na rede em escala global. In: CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução de Roneide
Venancio Majer; Colaboração de Klauss Brandini Gerhardt; Prefácio de Fernando Henrique Cardoso.
São Paulo: Paz e Terra, 2003, p. 119.
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Se em certa medida a Sociedade da Informação trouxe
consigo aspectos positivos, viabilizando a informatização da
infraestrutura urbana5 e o incremento da interação dos indivíduos
ao redor do mundo, em oposição são incalculáveis os negativos,
que acabam por atingir bens intrínsecos da sociedade, capazes de
ferir os direitos da personalidade6 dos usuários7 e as suas
liberdades fundamentais.8

4

“Como punto de partida en el examen de tal fenómeno, debe destacarse el hecho de que el
desarrollo y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, si
bien provocan un revolución técnica en el estado de la ciencia, no agotan ahí sus efectos. Su impacto
es también cultural, económico, legal y social. (...) El carácter universal y más accesible que los
últimos años han adquirido los recursos informáticos, unido al desarrollo de las nuevas tecnologías,
ha propiciado el que la informatización de la sociedad, anunciada desde finales de los años setenta, se
haya convertido en una realidad que se concreta en una nueva forma de organización social. Este
fenómeno engendra una revolución que, a decir de algunos, tendrá una incidencia equivalente a la
que tuvo la revolución industrial hace un siglo. Las nuevas tecnologías configuram la información
como uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad. Estamos caminando desde una forma
de vida asentada en los bienes físicos hacia una centrada en el conocimiento y la información.” In:
CAMPUZANO TOMÉ, Hermínia. Vida privada y datos personales: su protección jurídica frente a la
sociedad de la información. Madrid: Tecnos, 2000, pp. 19 -20.
5

LORENZETTI, Ricardo L. Comércio Eletrônico. Tradução de Fabiano Menke; com notas de
Cláudia Lima Marques. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 43.
6

“A personalidade é, portanto, não um ‘direito’, mas um valor, o valor fundamental do
ordenamento, que está na base de uma série (aberta) de situações existenciais, nas quais se traduz a
sua incessantemente mutável exigência de tutela. (...) A cláusula geral visa proteger a pessoa em suas
múltiplas características, ‘naquilo que lhe é próprio’, aspectos que se recompõem na
consubstanciação da sua dignidade, valor reunificador da personalidade a ser tutelada”. MORAES,
Marina Celina Bodin de. Danos a pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro: Revonar, 2003, p. 121.
7

A sociedade encontra-se, atualmente, em um manifesto retrocesso de valores. Na medida em que
no passado tão duramente conquistamos a privacidade como um direito da personalidade, ligado à
dignidade humana na vida privada e desatrelado do seu histórico valor patrimonial, hoje, os diversos
espaços íntimos da vida se tornam públicos de forma deliberada e consentida. Há quem pense ser
uma forma de autoexposição; há quem diga que é um efeito do desconhecimento de seus riscos
assumidos. De qualquer forma, a Internet vem auferindo sucesso em tornar os seus usuários
novamente habitantes de uma “pequena vila”. Todos se conhecem, sabem detalhes da vida alheia –
mais do que da própria – e todos participam ativamente da vida pública da denominada “vila da
internet”. In: LEVMORE, Saul; NUSSBAUM, Martha. The offensive internet: speech, privacy and
reputation. Cambridge: Harvard University Press, 2010, p.1.
8

Como bem aduz Demócrito Ramos, a rede, como toda atividade humana, pode servir à realização
de valores sociais ou à sua violação. In: REINALDO FILHO, Demócrito Ramos. Responsabilidade
por publicações na Internet. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 1.
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A cena, infelizmente, torna-se cada vez mais cotidiana: o
recorrente anonimato empregue em desfavor da transparência
online9, comércio de dados pessoais10, e-mails fraudulentos,11
invasão da privacidade,12 discursos de ódio,13 cyberbullying.14
________________________
9

Não é raro nos depararmos com perfis falsos - ou “fakes”, como popularmente são denominados
- nas mais variadas redes de comunicação na Internet, em especial quando o foco for sites de
relacionamentos. Só no Facebook, o número de usuários falsos ultrapassou 80 milhões no ano de
2012. Presume-se que em pleno ano de 2017 os números só aumentaram, visto que o acesso à
Internet e aos mecanismos de telecomunicação encontram-se em constante expansão. Disponível
em: <http://edition.cnn.com/2012/08/02/tech/social-media/facebook-fake-accounts/>. Acesso em:
16 out. 2016.
10

No ano de 2015, dois sites polêmicos foram ao ar: “Nomes Brasil” e “Tudo Sobre Todos”. Tratamse de endereços eletrônicos que comercializavam dados e informações pessoais, como RG, CPF,
endereço completo e, inclusive, registro profissional obtidos de forma ilegal através do acesso
clandestino à bancos de dados, sobretudo públicos e estatais. Disponível em:
<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/seu-nome-cpf-e-endereco-completos-podem-estardisponiveis-neste-site-sem-que-voce-saiba-disso>. Acesso em: 16 out. 2016.
11

É fato corriqueiro encontrar na caixa de entrada do correio eletrônico e-mails fraudulentos,
revestidos de alto nível de confiabilidade, apesar de serem provenientes de contato desconhecido. Em
2016, houve grande repercussão do caso em que circulavam pelos internautas e-mails supostamente
provenientes da Receita Federal acerca do Imposto de Renda. Tratavam-se, na realidade, de
criminosos especializados em crimes pela Internet que usam as mensagens eletrônicas como recurso
para cometerem ilícitos. (Para mais informações desse caso, recomenda-se a leitura do alerta público
realizado pela própria Receita Federal aos seus contribuintes, disponível em:
<http://portal.ouvidoria.fazenda.gov.br/mnoticias/receita-federal-alerta-para-e-mails-falsosenviados-em-seu-nome>. Acesso em: 9 ago. 2016.) Contudo, não foi um caso isolado. Pode-se citar
uma dúzia de outros casos semelhantes, mas que, devido ao curto espaço de debate, opta-se por
fazer recorte. Caminhando para a conclusão do tópico, insta esclarecer que de modo paralelo, é
possível que o e-mail contenha remetente conhecido, porém, seja igualmente fraudulento. Isso se
deve ao fato de que a fraude em questão se perfectibiliza através da abertura de um link, ou até
mesmo arquivo anexo ao corpo da mensagem que, uma vez descarregado no aparato eletrônico,
acarreta em sérios prejuízos ao usuário, tais como: monitoramento, furto de dados e, inclusive, o
repasse do mesmo e-mail à lista de contatos armazenada.
12

A lei no 12.737/12 tipifica delitos informáticos. Tal lei teve como fato originário um caso de grande
repercussão midiática, no qual uma figura pública teve seu aparelho eletrônico particular invadido
com o intuito de obter ilicitamente dados pessoais. No caso em análise, tratava-se de uma fotografia
deflagrada
em
momento
íntimo.
Disponível
em:
<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/04/lei-carolina-dieckmann-que-pune-invasao-depcs-passa-valer-amanha.html>. Acesso em: 02 ago. 2016.
13

A liberdade proporcionada pelo uso das TIC’s acarreta, no mais tardar, o seu abuso. No ano de
2014, em meio ao período eleitoral, foi realizada uma pesquisa acerca do incremento dos discursos
de
ódio
nas
redes
sociais
nestas
datas.
(Disponível
em:
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1530211-crimes-de-odio-em-redes-sociaisdisparam-no-periodo-eleitoral.shtml>. Acesso em: 02 ago. 2016.) Contudo, fato notório, o discurso
de ódio não está presente apenas em momentos específicos. Recentemente, diversas celebridades
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A primeira e possivelmente a mais difícil questão a ser
solucionada reside na localização do material ilícito e na
identificação do responsável pelo dano, uma vez que a conduta não
fora realizada em meios convencionais, mas através de
mecanismos telemáticos. Ainda que em um primeiro momento
possa parecer claro a quem direcionar a responsabilidade pelos
danos decorrentes da informação da qual o conteúdo seja danoso,
esse ponto toca questões altamente sensíveis ao direito, uma vez
que se encontram, quanto à análise dos casos envolvendo conflitos
nas relações virtuais, normas de responsabilidade civil diversas que
acabam, por vezes, colidindo.
Nota-se a existência de três polos divergentes: o do usuário
que se sente de alguma forma violado e que possui o legítimo
direito de buscar a reparação dos danos sofridos; o provedor de
Internet que fornece o produto e/ou o serviço de tecnologia e que
tem responsabilidade pelo mesmo; e, finalmente, há também a
figura do usuário que comete o dano no ambiente virtual.
O desafio reside na proteção do usuário-consumidor, que na
sua mais ímpar vulnerabilidade,15 enfrenta, diariamente, a
possibilidade de sofrer lesões no ambiente virtual, questão essa que
nacionais enfrentaram, publicamente, recorrentes injúrias raciais acometidas em suas redes sociais,
preponderantemente por perfis falsos, motivo que as levaram a recorrer ao Poder Judiciário.
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-cultiva-discurso-de-odio-nas-redessociais-mostra-pesquisa-19841017>. Acesso em: 16 out. 2016.
14

O bullying, hoje, atravessa os muros escolares: está presente no aparelho telefônico, na rede social
e no aplicativo de mensagens instantâneas, aumentando a sensação de impotência dos ofendidos.
Para maiores informações sobre a temática, recomenda-se a leitura: LIMA, Thiago Robeiro. O
Direito Aplicado ao Cyberbullying: honra e imagem nas redes sociais. Curitiba: Intersaberes, 2011,
310 pp.
15

Há, ao lado da vulnerabilidade experimentada por todos, a hipervulnerabilidade. Entendimento
frisado por Cristiano Schimitt em relação aos idosos e à grupos de pessoas com pouco ou reduzido
grau de entendimento, segundo o qual “Por certo, a Internet ocasionou alterações substanciais ao ser
humano e, no que tange ao comércio, tende a consolidar-se como o principal meio pelo qual
transcorrerão as relações contratuais de um futuro próximo. Contudo, as antigas gerações, bem
como os indivíduos com reduzido patamar educacional-informativo, não participam desse processo,
vindo a compor conjuntos de vulnerabilidade agravada”. SCHIMITT, Cristiano Heineck.
Consumidores hipervulneráveis: a proteção do idoso no mercado de consumo. São Paulo: Atlas,
2014, p. 226.
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repercute reflexamente na responsabilização civil. Nessa senda,
surge a necessidade de examinar os regimes de responsabilidade
civil e suas respectivas regulamentações no sistema jurídico
brasileiro, que não decorrem de um sistema unitário, muito pelo
contrário, fazem parte de microssistemas, com nuances próprias e
em legislações esparsas, de modo a identificar a fonte normativa
ser aplicada.
Surge, pois, a problemática enfrentada pelo presente
trabalho: Qual o regime a ser aplicado aos provedores de Internet
na hipótese de danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro
no espaço cibernético?16 É possível afirmar que o Marco Civil da
Internet proporcionou uma quebra de paradigma? Ou será que
positivou a jurisprudência consolidada? Como estão os Tribunais
Superiores aplicando a nova legislação?
Dado ao escasso material de estudo específico e atualizado
sobre a matéria relativamente ao ordenamento jurídico brasileiro,
a incerteza das decisões judiciais sobre o tema, assim como a
recente mudança legislativa aplicável tornam o objeto de estudo
complexo e árduo. Consequentemente, a presente pesquisa utilizase de uma abordagem dedutiva-dialética, vez que a temática
demanda um constante debate, confrontando-se opiniões e
correntes doutrinárias diversas, mediante a utilização da técnica de
documentação indireta, do mesmo modo com a análise de
legislações ordinárias e constitucional e a análise de decisões
jurisprudenciais produzidas pelo sistema pátrio.
Para alcançar as finalidades propostas, optou-se por dividir o
trabalho em dois blocos. A pesquisa propõe, para início do debate,
________________________
16

O “cyberespaço”, segundo a definição atribuída pela UNESCO, é um novo ambiente humano e
tecnológico de expressão, informação, e transação econômica. Consiste em pessoas de todos os
países, de todas as culturas e linguagens de todas as idades e profissões fornecendo e requisitando
informações; uma rede mundial de computadores interconectada pela infraestrutura de
telecomunicações que permite a informação em transito ser processada e transmitida digitalmente.
In: UNESCO. Cultural and linguistic diversity in the information society. Publications for the World
Summit on the Information Society. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, 2003, p. 64
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delinear a responsabilidade civil no ambiente virtual e expor sua
aplicabilidade, construções teórico-dogmáticas essas desenvolvidas
em momento anterior à vigência do Marco Civil da Internet,
alicerceadas pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do
Consumidor, buscando, através de uma abordagem analítica
normativa e jurisprudencial, esclarecer a Responsabilidade Civil
direcionada aos provedores e apontar a necessidade de um novo
sistema apropriado aos provedores de Internet.
Em seguida, enfrentar-se-á o incremento da nova
sistemática de responsabilidade civil dos provedores de Internet
proporcionado pelo Marco Civil da Internet, de modo a tecer,
novamente, considerações comparativas com as teses construídas
pela doutrina e as demais normas incidentes sobre o objeto de
estudo proposto de modo a verificar se é adequada à nova
realidade virtual tutelável.
Com o intuito de desvendar a correta aplicação do regime de
responsabilidade civil aplicável aos provedores de Internet na
circunstância de danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiro, ambos os capítulos se destinarão a ponderar os julgados
proferidos pelo Poder Judiciário, possibilitando examinar de que
maneira os Julgadores vinham aplicando o regime de
responsabilidade civil aos provedores antes da vigência do Marco
Civil da Internet e como estão hoje o aplicando, para então apurar
como os tribunais vêm se posicionando sobre a temática e, em
especial, se a referida legislação positivou o entendimento até
então consolidado, ou se houve, de fato, uma mudança de
paradigma.

Capítulo 1
Panorama da Responsabilidade Civil dos
provedores de internet no Brasil anterior
à Lei 12.965/14
“Cada época histórica tem a sua imagem ou a sua ideia de justiça,
dependente da escala de valores dominantes nas respectivas
sociedades, mas nenhuma delas é toda a justiça, assim como a
mais justa das sentenças não exaure as virtualidades todas do
justo”.
Miguel Reale
Lições Preliminares de Direito

“Toda manifestação da atividade humana traz em si o
problema da responsabilidade”.1 A emblemática frase de José de
Aguiar Dias tem uma intenção, que nada mais é do que aproximar
a responsabilidade imposta às pessoas que praticarem condutas
contrárias ao direito ou a um dever jurídico da obrigação em
reparar o prejuízo que delas decorrerem.2
________________________
1
2

DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1954, pp. 5-7.

Seguindo esse entendimento, Cavalieri Filho: “Em seu sentido etimológico e também no sentido
jurídico, a responsabilidade civil está atrelada a ideia de contraprestação, encargo e obrigação.
Entretanto é importante distinguir a obrigação da responsabilidade. A obrigação é sempre um dever
jurídico originário; responsabilidade é um dever jurídico sucessivo consequente à violação do
primeiro”. CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Atlas,
2015, p. 16.
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A responsabilidade, dessa forma, destaca-se em diversos
planos, visto que toda atividade humana comporta riscos, que
acarretam, por vezes, na resultante obrigação de indenizar.3 Essa,
por sua vez, cumpre o papel de reestabelecer o equilíbrio e a
harmonia das relações4 por meio da reparação ou indenização do
dano suportado.
Nas palavras de Rui Stoco:
A noção da “responsabilidade” pode ser haurida da própria
origem da palavra, que vem do latim respondere, responder a
alguma coisa, ou seja, a necessidade que existe de responsabilizar
alguém pelos seus atos danosos. Essa imposição estabelecida pelo
meio social regrado, através dos integrantes da sociedade
humana, de impor a todos o dever de responder por seus atos,
traduz a própria noção de justiça existente no grupo social
estratificado. Revela-se, pois, como algo inarredável da natureza
humana.5

No que concerne às relações jurídicas estabelecidas por meio
da Internet, muitas dúvidas pairam sobre a responsabilidade civil
dos provedores – algumas por ora resolvidas, outras tantas ainda
por serem afrontadas.
Não restam dúvidas quanto à imputação da responsabilidade
frente à danos decorrentes de atos ilícitos perpetrados diretamente
pelos provedores aos seus usuários, de modo que, frente à
caracterização de uma relação jurídica de consumo, compete a
aplicação da responsabilidade civil objetiva regrada pelo Código de
Defesa do Consumidor e, subsidiariamente, o Código Civil no que
________________________
3

“Não é, todavia, qualquer fato social que faz nascer o Direito; somente o fato que tem repercussão
jurídica. E esse fato é aquele que se ajusta à hipótese prevista na lei (fato abstrato). Quando, no
mundo real, ocorre um fato que se ajusta à hipótese prevista na norma (fato jurígeno), a norma
incide sobre esse fato, atribuindo-lhe efeitos jurídicos”. CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de
responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 21.
4

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p.
28.
5

STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 114.
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couber,6 bastando somente a prova do dano e do nexo de
causalidade entre a conduta do provedor e a lesão sofrida pelo
usuário.7
Contudo, essa certeza não é a mesma no que se refere à
responsabilização dos provedores relativamente ao dano
proveniente de material ilícito produzido pelos seus usuários em
Rede, havendo inúmeras discordâncias doutrinárias e
jurisprudenciais quanto ao adequado regime de responsabilidade
civil a ser aplicado no caso concreto.
O presente capítulo tem como propósito o exame, em um
primeiro momento, de aspectos distintivos das espécies de
provedores de Internet, assim como a elucidação de aspectos
básicos e indispensáveis do instituto da responsabilidade civil,
construções teórico-dogmáticas essas construídas em momento
anterior à vigência da Lei 12.965/14 para, em seguida, examinar a
adequação dos pressupostos gerais da responsabilidade civil no
ordenamento jurídico brasileiro frente ao dano na Internet.
Bloco esse baseado no exame da responsabilização civil dos
provedores de Internet por danos decorrentes de conteúdo gerado
por terceiro cujo marco regressivo desponta em 2014, possui a
meta de, ao nos direcionarmos ao segundo bloco dessa pesquisa,
seja possível uma maior compreensão - quiçá crítica - da temática
de estudo proposta.
Cumpre esclarecer, de antemão, que não é a intenção dessa
monografia abordar o instituto da responsabilidade civil de forma
________________________
6

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou
convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem
dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.” BRASIL. Lei no 8.078, de 11 de
setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor.
7

Casos típicos que envolvem a falha na prestação de serviço ou defeito do produto: velocidade de
transmissão de dados inferior à contratada ou sua interrupção, problemas de acesso em páginas da
Internet entre outras reclamações recorrentes. In: COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade civil dos
provedores de Internet: diálogo entre a jurisprudência e o Marco Civil da Internet. Revista dos
Tribunais, São Paulo, v. 957, n. 1, p.109-134, jul. 2015.
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ampla e analítica, esmiuçando detalhes. Não obstante, torna-se
necessário explanar, ainda que de maneira abreviada, a sua
aplicabilidade, de modo a decifrar a responsabilização civil
direcionada aos provedores de Internet.
1.1 Dos Provedores
No que se refere às relações jurídicas existentes no espaço
virtual, detecta-se, em um primeiro momento, a importância de se
examinar a qualificação de seus componentes, em especial a dos
provedores de Internet – objeto de análise do presente trabalho.
Os provedores,8 um dos sujeitos das relações jurídico-sociais
estabelecidas nesse ambiente, sob uma análise mais sintética,
caracterizam-se por serem os responsáveis por viabilizar, de
múltiplas maneiras, o acesso ao conteúdo armazenado em
plataformas online, através do fornecimento do serviço de Internet.
Contudo, sob um viés mais específico, é possível afirmar que
“provedor” é meramente um desígnio de gênero, do qual decorrem
diversas espécies, sendo necessária sua análise para compreender a
questão da sua responsabilidade, vez que cada qual possui
natureza própria e presta produtos e serviços diferenciados, fatores
esses delimitadores da obrigação de indenizar.
Segundo Miragem, é possível detectar três espécies distintas
de provedores: a) os provedores de conteúdo, caracterizados pela
informação introduzida na rede, seja na qualidade de autor, editor
ou titular do espaço usufruído por terceiros; b) os provedores de
serviços, englobando os provedores que ofertam acesso à Internet
assim como o provedor que oferta o acesso à informações e
conteúdos a serem fruídos no ambiente virtual ou através dele; e c)
________________________
8

Guilherme Magalhães propõe a seguinte definição aos provedores: “pessoa natural ou jurídica que
presta atividades relacionadas ao aproveitamento da rede, de forma organizada, com caráter
duradouro e finalidade lucrativa, ou seja, a título profissional”. MARTINS, Guilherme Magalhães.
Responsabilidade civil por acidentes de consumo na Internet. 2. ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2014, p. 337.
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os provedores de rede, que oferecem a infraestrutura física que
possibilita a conexão à Internet.9
A classificação de provedores que Miragem propõe, contudo,
na doutrina e também na jurisprudência, não é uníssona.
Guilherme Magalhães Martins sugere a distinção entre os
provedores de Internet de acordo com as diferentes atividades por
eles exercidas e suas respectivas funções, desmembrando-os em
categorias mais detalhadas. Classifica-os como: a) provedores de
blackbone; b) provedores de acesso (Internet service providers); c)
provedores de conteúdo ou de informação (information providers
ou content providers); d) provedores de hospedagem (hosting
service providers); e e) os provedores de correio eletrônico. Marcel
Leonardi segue o mesmo entendimento, somente acrescendo os f)
provedores de pesquisa ou motores de busca.10 Insta apontar que a
classificação predominante na jurisprudência do STJ englobava
ambos raciocínios.11
Frisa-se, portanto, que a análise e compreensão das
peculiaridades de cada espécie de provedor, segundo o serviço ou
produto ofertado, representa excepcional importância para que
________________________
9

MIRAGEM, 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. 70, n. 1, p. 41-92, abr./jun., 2009.
10

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviço de internet. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2005, p. 19.
11

Nesse sentido, a jurisprudência do respeitável Tribunal: “Os provedores de serviços de internet
são aqueles que fornecem serviços ligados ao funcionamento dessa rede mundial de computadores,
ou por meio dela. Trata-se de gênero do qual são espécies as demais categorias, como: (i) provedores
de backbone (espinha dorsal), que detêm estrutura de rede capaz de processar grandes volumes de
informação. São os responsáveis pela conectividade da internet, oferecendo sua infraestrutura a
terceiros, que repassam aos usuários finais acesso à rede; (ii) provedores de acesso, que adquirem a
infraestrutura dos provedores backbone e revendem aos usuários finais, possibilitando a estes
conexão com a internet; (iii) provedores de hospedagem, que armazenam dados de terceiros,
conferindo-lhes acesso remoto; (iv) provedores de informação, que produzem as informações
divugadas na internet; e (v) provedores de conteúdo, que disponibilizam na rede os dados criados ou
desenvolvidos pelos provedores de informação ou pelos próprios usuários da web .” BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça. 3a Turma. Recurso Especial nº 1.308.830, RS - (2011/0257434-5).
Recorrente: Google Brasil Internet LTDA. Recorrido: Eduardo Bresolin. Relatora: Ministra Nancy
Andrighi. Julgado em: 08 de maio de 2012.
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seja possível estabelecer o regime e o grau de responsabilidade
adequado a cada caso submetido à análise do Poder Judiciário.
Os provedores de conexão, de acesso ou também
denominados de provedores de serviços, são os intermediários
responsáveis por conectar o usuário-consumidor ao serviço de
Internet, como por exemplo: GVT, Vivo, Claro e outras.12 Marcel
Leonardi afirma que, além das operadoras de Internet, também as
escolas que oferecem acesso à Internet aos seus alunos e
empregadores aos seus subordinados, livrarias e cafés que liberam
o acesso à sua Rede Wi-Fi visando atrair a clientela, bibliotecas e
órgãos públicos que deixam à disposição do público o acesso à
Internet, são considerados, para fins legais, provedores de conexão,
na medida em que intermediam o serviço de conexão com o
destinatário final, isto porque, para ser considerada uma pessoa
jurídica ou física como provedor de conexão, basta que forneça o
acesso à Internet.13
Dessa forma, quanto ao serviço ofertado pelos provedores de
conexão, esse é tão somente de acesso à Internet, mediante
contrato solene ou informal de prestação de serviços no qual um
contratante se responsabiliza pela conexão à Rede, fornecendo
meios para a navegação à Internet e, de outro, o contratante
destinatário do serviço que se responsabiliza pelo seu uso. É, de

________________________
12

Apesar de não encontrar registro na jurisprudência ou doutrina, é factível e compreensível
levantar a hipótese de serem considerados, também, como provedores de conexão para fins
conceituais e de imposição da responsabilidade civil, as empresas que ofertam softwares para o
devido funcionamento dos aparatos digitais, tal como Windows, Linux e Apple, visto que o produto e
serviço se limita a oferecer aos seus consumidores os meios necessários ao bom desempenho das
máquinas computacionais e que não possui ingerência sobre os conteúdos existentes nas páginas da
Internet. Impor a responsabilidade à empresas de software por danos cometidos por terceiros seria,
no mínimo, afirmar que são elas responsáveis por toda e qualquer ação realizada em meio eletrônico
e as delegar o poder e direito de fiscalização prévia.
13

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviço de internet. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2005, pp. 22-23.
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fato, um contrato de consumo, tipicamente oneroso e não
raramente de adesão.14
Contudo, apesar de se caracterizar uma relação de consumo
entre o provedor de conexão e o usuário e à ela serem aplicáveis as
disposições incorporadas no Código de Defesa do Consumidor
quando houverem danos perpetrados diretamente pelo fornecedor
aos seus consumidores, esse fato não autoriza, por si só, a
responsabilização civil objetiva – se quer a subjetiva - do provedor
de conexão por conteúdo gerado por terceiro, tendo em vista que
seu papel na relação de consumo concentra-se em tão somente no
fornecimento de acesso à Internet, ocupando função de
intermediário entre o usuário e os outros tantos serviços que são
disponíveis na Web, não possuindo, portanto, gerência alguma
sobre a página hospedeira do conteúdo que na Rede circula ou a
ela em si, motivo este que afasta a responsabilidade civil pela
ausência do pressuposto necessário do nexo de causalidade e fato
exclusivo de terceiro.15 Nada impede, entretanto, a
responsabilização solidária dos provedores de conexão por atos
ilícitos cometidos por terceiros na Internet quando, da sua
ocorrência, se negar a colaborar para a identificação do autor
direto do dano e a sua localização, à medida que possui a guarda
dos registros de conexão de seus clientes, sendo possível rastrear
quem cometeu o ilícito através do IP – Internet Protocol.16
________________________
14

“Os contratos de adesão e similares notabilizam-se por serem técnicos, complexos, às vezes pouco
esclarecedores e transparentes, elaborados com o intuito de dificultar a manifestação de vontade
livre e consciente do consumidor. Em verdade, o consumidor é um litigante eventual, ao passo que o
fornecedor, principalmente se representado por empresa de certa magnitude, é um litigante
habitual, acostumado a disputas judiciais com outros consumidores”. SCHMITT, Cristiano Heineck.
Cláusulas abusivas nas relações de consumo. São Paulo: RT, 2006. p.161.
15

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. São Paulo:
Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 26.
16

PENHA, Fabiana Cristhina. O sistema de responsabilidade civil aplicável aos provedores de
serviços de Internet. Revista Autônoma de Direito Privado, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 365-397, jul./dez.
2008, p. 383.
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Do exposto, é possível afirmar que os provedores de conexão
sucedem a existência do provedor de blackbone, vez que o último
disponibiliza os recursos necessários que viabilizam o acesso dos
usuários à Internet através das estruturas da Rede e roteadores de
tráfego que manipulam as informações, ao passo que o primeiro é
intermediário desse serviço, tendo ele relação direta com o
usuário-consumidor.17 Em outras palavras, o provedor blackbone é
fornecedor da conectividade, através da sua infraestrutura, à
outras empresas, tidas como intermediárias entre o provedor
blackbone e os destinatários finais do serviço de Internet, neste
caso denominados de provedores de conexão.18 Este é o principal
motivo pelo qual é afastada, de plano, a responsabilidade civil dos
provedores de blackbone por ilícitos cometidos por terceiros na
Internet, vez que não possui qualquer vínculo com os usuários
finais do seu serviço.
Os provedores de informação, também denominados de
provedores de conteúdo, por sua vez, são os responsáveis pela
indexação do conteúdo, como é o caso de sites de relacionamento,
redes sociais, plataformas online e outros meios que ofertam
acesso à informação e comunicação por meio de terminal com
acesso à Internet que, de modo didático, pode-se considerar um
sinônimo de site.19 Por vezes, o próprio provedor disponibiliza a
informação na Rede – tal como sites de noticiários e blogs pessoais
-, por outras, apenas fornece plataforma para que terceiros a
utilizem mediante a indexação de conteúdo – por exemplo o
Facebook, Youtube e outros tantos. Se trata de uma parceria entre
provedor de conexão e provedor de informação, na medida em que
________________________
17

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. São Paulo:
Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 19
18

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. São Paulo:
Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 20.
19

OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. Aspectos principais da Lei n. 12.965, de 2014, o Marco
Civil da Internet: subsídios à comunidade jurídica. Brasilia: Nucleo de Estudis e
Pesquisas/CONLEG/Senado, abr. 2014 (Texto para discussão n. 148). Disponível em:
<www.senado.leg.br/estudos>. Acesso em: 20 mar. 2017.
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o primeiro fornece os meios técnicos para que o segundo hospede
toda a informação que queira em plataforma própria, tornando-se,
por sua vez, responsável pelo conteúdo nele divulgado. Segundo
Marcel Leonardi, apesar do provedor de informação e de conteúdo
serem usados comumente pela doutrina e jurisprudência como
sinônimos, é uma imprecisão:
O provedor de informação é toda pessoa natural ou jurídica
responsável pela criação das informações divulgadas através da
Internet. É o efetivo autor da informação disponibilizada por um
provedor de conteúdo. O provedor de conteúdo é toda pessoa
natural ou jurídica que disponibiliza na Internet as informações
criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação,
utilizando para armazená-las servidores próprios ou os serviços
de um provedor de hospedagem. Dessa forma, o provedor de
conteúdo pode ser ou não ser o próprio provedor de informação,
conforme seja ou não o autor daquilo que disponibiliza.20

Em relação às informações produzidas ou editadas pelo
próprio provedor de informação, será ele responsabilizado caso
haja dano à terceiro, pois, além de ser o autor direto do dano,
possui responsabilidade pelo seu material, exercendo fiscalização e
edição prévia à sua publicação. Ainda, as informações publicadas
pelo provedor, mas de autoria de terceiros em veículos desse
cunho gerarão, também, a responsabilização civil do provedor,
visto que exerce controle editorial prévio sobre as informações
disponibilizadas na Internet ainda que não seja ele o autor,
gerando um dever de evitar o dano. Neste caso, responderão pelo
dano de forma solidária, a exemplo do que fazem as revistas e
jornais online, visto que é editor e como tal, possui o livre arbítrio
para escolher o destino das informações.21 Trata-se claramente da
________________________
20

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. São Paulo:
Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 28.
21

KAZMIERCZAK, Luiz Fernando. Responsabilidade civil dos provedores de internet. Revista
Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, São Paulo, v. 3, n. 14, p. 15-30,
abr. 2007, p. 23.
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aplicação da Súmula 221 do Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe o que segue:
Súmula 221, STJ: São civilmente responsáveis pelo ressarcimento
do dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do
escrito quanto o proprietário do veículo de informação.

Há de se notar que existem inúmeros veículos de informação
nos quais o provedor não realiza controle prévio de conteúdo,
delegando aos usuários a liberdade de acessarem e
disponibilizarem informações direta e simultaneamente, da mesma
forma ocorre com a publicação de notícias, como é o caso dos
fóruns de discussão online, bate-papos e redes sociais em geral e,
não havendo imposição legal de quaisquer deveres de fiscalização
prévia dos conteúdos que seus usuários produzem, atendendo à
proteção da liberdade de expressão e a vedação à censura, não
pode por elas o provedor ser responsabilizado.
Apesar de muitos provedores não contarem com controle
prévio de conteúdo, visto que não é dever inerente à sua atividade,
esse mesmo dever de fiscalização surge em momento posterior.
Entendia a jurisprudência que responderiam civilmente os
provedores pelos danos cometidos por terceiros aos seus usuários
se, após notificados pelo ofendido ou por ordem judicial, não
agissem de modo a bloquear o acesso ao conteúdo ou
indisponibilizá-lo, acarretando a notificação no surgimento de um
dever geral de impedir a propagação do ilício sob pena de
responsabilização solidária com o autor direto do dano.22
Ainda sobre provedores de conteúdo, são muito confundidos
com os provedores de hospedagem. Na medida em que o provedor
de informação aloca tão-somente a informação, o de hospedagem
tem como função alojar páginas e websites, não possuindo
ingerência quanto ao conteúdo que sua clientela disponibilizar, se
________________________
22

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviço de internet. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2005, p. 180.
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assemelhando, como a própria denominação sugere, a um locador,
vez que concede o uso de espaço virtual a terceiros mediante um
preço.
Em suma, o provedor de hospedagem oferta dois serviços: o
armazenamento de dados em um servidor próprio e o acesso a tais
dados remotamente, na medida em que os usuários recriam
páginas e sites para seus propósitos pessoais em espaço online
fornecido pelo provedor,23 não possuindo ele o poder de criar,
modificar ou deletar o material que seus consumidores indexarem
em suas próprias páginas. Pode-se usar como exemplificação as
livrarias e bancas de jornais e revistas, visto que não controlam o
conteúdo das obras que vendem e a mesma sorte possui o
provedor de hospedagem, pois não edita, se quer monitora os
usuários do serviço, não podendo, portanto, ser responsabilizado
por danos causados à terceiros.24
Não seria tampouco razoável exigir do provedor de
hospedagem o bloqueio ou a exclusão de materiais com licitude
duvidosa que seus usuários eventualmente produzam, pois não
possui ingerência sobre o espaço destinado à locação, possuindo
somente o dever de dirigir-se à órgão competente para noticiar os
fatos assim que tome conhecimento.25 O mesmo não serve para os
materiais cuja ilicitude seja nítida, sustentando autores que há o
dever de bloquear ou indisponibilizar o acesso ao conteúdo em
questão.26 Essa visão, entretanto, não é adotada pela presente
________________________
23

A posição americana dominante, defendida por Lorezentti, confere ao provedor de hospedagem a
isenção da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro em páginas e
sites que hospeda, visto que não possui administração, uso ou gozo das mesmas. In: LORENZETTI,
Ricardo L. Comercio electrónico y defesa del consumidor. La Ley Sección Doctrina. Buenos Aires,
18 jul. 2000, p. 1.
24

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviço de internet. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2005, p. 171
25

BINICHESKI, Paulo Roberto. Responsabilidade civil dos provedores de internet: direito
comparado e regulação no direito brasileiro. São Paulo: Juruá, 2011, p. 245
26

VASCONCELOS, Fernando Antonio de. Internet: Responsabilidade do provedor pelos danos
praticados. Curitiba: Juruá, 2005, p. 72.
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pesquisa, visto que a responsabilidade pelo conteúdo em páginas e
sites alocados em somente um espaço virtual fornecido pelo
provedor de hospedagem não acarreta a responsabilidade do
mesmo, tal como é o caso dos provedores de conexão pelo
conteúdo produzido pelos provedores de informação – ambos não
possuem conexão direta com o dano ou com a plataforma que
alojou o ilícito. Toma-se como exemplo o locatário que utiliza de
endereço físico para a prática de ilícitos: o locador sobre nada tem
ingerência ou responsabilidade pelos atos que seus locadores
cometam no imóvel, não havendo nexo de causalidade com o dano
ou vínculo jurídico, da mesma forma os provedores de
hospedagem com os usuários utilizadores das páginas que contém
o fato nocivo.
Os provedores de correio eletrônico ou de e-mail são
fornecedores de serviços de comunicação entre usuários que,
previamente conectados à Internet e à sua conta pessoal, enviam
mensagens e arquivos sucessivamente. Há, portanto, um dever
intrínseco do provedor de correio eletrônico em proteger o direito
fundamental à inviolabilidade das correspondências virtuais dos
usuários e manter a sua guarda, somente tendo acesso à essas
informações o remetente e o destinatário do serviço.27 Em casos
nos quais seja constatada a violação dessas garantias, justifica-se a
aplicação da responsabilidade objetiva por danos causados por atos
próprios, regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, havendo
a oportunidade de o provedor, em juízo, provar que houve ou fato
exclusivo da vítima ou culpa de terceiros, eximindo-se das
responsabilidades, nos termos do artigo 14, parágrafo 3o, inciso II
do CDC.
A invasão à e-mails eletrônicos, seu monitoramento e
interceptação é, em termos comparativos, muito mais fácil do que
________________________
27

COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade civil dos provedores de Internet: diálogo entre a
jurisprudência e o Marco Civil da Internet. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 957, n. 1, p. 109134, jul. 2015.
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realizar a mesma atividade com correspondências físicas, motivo
pelo qual exige-se do provedor muita cautela na prestação dos seus
serviços frente à confiança que os usuários nele depositam, cuja
expectativa legítima se baseia na segurança do serviço. Caso haja
falha ou defeito na prestação do seu serviço, o provedor deverá
responder pelos danos causados aos seus usuários segundo as
regras consumeiristas.
Ainda, podem ser listados outros casos comuns como: falhas
ou atrasos no envio e recebimento de e-mails, envio indevido de
mensagens à destinatários diversos ou à uma multiplicidade de
contatos, devolução de mensagens não entregues por erros de
configuração no serviço ofertado pelo provedor, sobrecarga do
servidor, envio de spams, envio de mensagens não solicitadas,
impossibilidade de acesso à conta privada e outros.28
Não se cogita responsabilidade alguma do provedor de email caso haja conteúdo danoso em mensagens, visto que são elas
de cunho privado e não liberadas ao público, não havendo
quaisquer falhas ou defeitos na prestação do serviço, bastando que
o usuário delete a mensagem assim que recebida ou que recorra ao
autor direto do dano. Caso entenda-se que há responsabilidade do
provedor, teria ele o direito e dever de fiscalização prévia à toda e
qualquer mensagem privada que seus usuários enviassem e
recebessem sob pena de falha ou defeito do serviço, tratando-se de
violação ao direito fundamental à liberdade de comunicação, à
privacidade e vedação à censura.
Por fim, os provedores de busca, ou motores de busca, são
espécies de provedores que possibilitam o usuário a pesquisar
determinado assunto ou conteúdo existente na Rede através de
resultados oferecidos pelos sites de buscas por meio da indexação
do conteúdo. Muito se discutiu na jurisprudência a possibilidade de
responsabilizá-los e, hoje, o STJ adota o entendimento de que não
________________________
28

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviço de internet. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2005, p. 109
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são eles responsáveis por danos acometidos à usuários pois não
possuem domínio sobre os resultados das buscas, sendo somente
intermediário entre o usuário e a informação que este pretende
encontrar.29
Nesta esteira, de suma importância frisar o atual
entendimento do STJ, tendo ele recentemente reconhecido que não
possui o provedor de busca responsabilidade por conteúdo gerado
por terceiro em sede de Recurso Especial, cujo julgado tornou-se
emblemático. Trata-se do caso Xuxa vs Google Search, no qual a
autora, Maria da Graça Xuxa Meneghel, requereu a retirada de
todos os resultados da plataforma de busca que envolviam seu
nome quando relacionados a termos envolvendo pedofilia e
quaisquer outras práticas criminosas. Sem adentrar no contexto
fático da referida ação, a Terceira Turma do STJ expôs os seguintes
argumentos à sua decisão:
(i) reconheceu o STJ que, para o serviço em questão – o Google
Search –, não se poderiam aplicar as mesmas razões das
decisões que envolvem provedores de conteúdos, uma vez
que o primeiro, enquanto provedor de pesquisa, limita-se,
tão somente, a indexar e “indicar links onde podem ser
encontrados os termos ou expressões de busca fornecida pelo
próprio usuário”, não havendo por parte do provedor de
pesquisa qualquer ingerência no conteúdo desses links, pelo
que não há falar em serviço defeituoso (art. 14 do CDC);
(ii) a atividade do provedor de pesquisa é realizada dentro do
“mundo virtual”, de acesso público e irrestrito, limitando-se o
serviço a identificar o local onde a informação solicitada vem
sendo livremente veiculada. Mesmo que não houvesse a prestação
do serviço de busca, o conteúdo, ilícito ou não, continuaria
disponibilizado para qualquer usuário da Internet, haja vista tais
páginas com conteúdo ilícito serem partes integrantes da rede
mundial de computadores;
________________________
29

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.193.764, SP - (2010/0084512-0).
Recorrente: I P DA S B. Recorrido: Google Brasil Internet LTDA. Relatora: Ministra Nancy Andrighi.
Julgado em: 14 de dezembro de 2010.
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(iii) não se pode delegar ao provedor de pesquisa a
discricionariedade acerca da retirada ou não de páginas de
seus resultados, haja vista a subjetividade envolvida na
classificação de conteúdos como ofensivos ou não à personalidade
de outrem;
(iv) reconhecendo-se a Internet como veículo de comunicação de
massa, não se pode aceitar, de modo a garantir a liberdade de
informação preceituada pelo art. 220, § 1.º, da CF/1988, que os
provedores de pesquisa eliminem dos seus resultados de termo
ou expressão, nem mesmo poderiam furtar o acesso a
determinado texto ou foto, sob o risco de reprimir o direito
coletivo à informação. Sopesando o direito individual de ver
cessada a propagação de conteúdo ilícito e ofensivo na web,
deve ter preferência esse direito coletivo, protegido
constitucionalmente, devendo a coletividade prevalecer sobre
a particularidade, mais valendo, dessa forma, a “informação”
que a individualidade da pessoa ofendida;
(v) caberia ao ofendido buscar os reais ofensores, envidando
esforços para que cada um dos conteúdos tidos como indevidos
fosse retirado da rede mundial de computadores, o que, em
consequência lógica, representaria a retirada dos resultados
exibidos pelos provedores de pesquisa; e, por fim
(vi) reconhece que a única forma de exclusão de conteúdo ilícito
da Internet seria por meio da identificação de sua URL;
especificando o endereço responsável pelo armazenamento do
conteúdo ilícito.30 (grifo nosso)

Em linhas mais sucintas, os provedores de busca não
respondem civilmente pelo conteúdo reputado como ilícito que
resultar das buscas realizadas pelos seus usuários, visto que o
fornecimento do serviço de indexação do conteúdo se perfectibiliza
mediante logaritmo de busca, não possuindo, portanto, qualquer
controle dos resultados que forem dele obtidos. Ainda, a retirada
ou exclusão do conteúdo ilícito em sites de busca não cessa, por si
só, o dano. Necessário é, portanto, retirar o conteúdo do site
________________________
30

CUNHA E CRUZ, Marco Aurélio Rodrigues; OLIVA, Afonso Carvalho de; MOREIRA, Querolayne
Chaina Cambil; TIBURSKI, Cática. Um estudo do caso Xuxa VS Google Seach (RE SP 1.316.921).
Revista de Direito das Comunicações, São Paulo, vol. 7, p. 355, jan./jun. 2014.

40 | Safe Harbors

hospedeiro e, consequentemente, não será o material listado nas
buscas. 31
No contexto internacional, contudo, o entendimento sobre a
mesma questão é diverso. No caso Google Spain vs Mario Costeja
González, a Corte de Justiça da União Europeia responsabilizou o
Google por danos extrapatrimoniais decorrentes da indexação de
conteúdo. A lide versava sobre pesquisas realizadas no provedor
Google com o nome do autor da ação, as quais resultavam em uma
notícia antiga de jornal que passou a ser digitalizado. A referida
noticia tratava de penhora de imóvel, fato esse que causou
frustrações ao autor da demanda por relembrar acontecimentos
dolorosos e por ele já esquecidos, entendendo a Corte que, apesar
de o Google não ser responsável pelo conteúdo que surgir da
busca, é responsável pelo logaritmo que possibilita a extração do
conteúdo, devendo, portanto, manipulá-lo.32
No Marco Civil da Internet, infelizmente, não houve espaço
ou tempo hábil para debater detalhes técnicos relativos às espécies

________________________
31

Este é, também, o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “"DIREITO
PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE
RESULTADO DE PESQUISA VIA FERRAMENTA DE BUSCA (GOOGLE SEARCH), MODO A
IMPEDIR A VINCULAÇÃO DO NOME PESQUISADO COM SITE DE FOTOS SENSUAIS.
1. Ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir não reconhecidas.
2. Descabe obrigar o provedor de pesquisa na Internet, o qual não responde pelo conteúdo das
buscas realizadas por seus usuários, a excluir do seu sistema os resultados oriundos da busca
de determinado nome/expressão, ou que conduzam a uma imagem ou texto específico.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1316921/RJ) e deste TJRS.
3. Ineficácia da medida intentada, a qual poderia ser facilmente burlada caso empregado, pelo
provedor de pesquisa, algum filtro ou mecanismo análogo. Hipótese em que a mesma pesquisa
pode ser efetuada através de inúmeros outros provedores/sites de busca, considerando que o
material indesejado continua disponível na rede mundial de computadores. PRELIMINARES
REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.”. RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul. 19a Câmara Cível. Apelação Cível no 0272002-86.2014.8.21.7000. Apelante: Google
Brasil Internet LTDA. Apelada: Natália Noronha Siegmann. Relatora: Desembargadora Maylene
Maria Michel. Julgado em: 09 de julho de 2015.
32

Para maiores informações, recomenda-se o estudo de caso publicado na revista Harvard Law
Review. Disponível em: <http://harvardlawreview.org/2014/12/google-spain-sl-v-agencia-espanolade-proteccion-de-datos/>. Acesso em: 29 mar. 2017.
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de provedores33, afastando, indevidamente, os ensinamentos da
doutrina especializada que se encontravam até então na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Apesar das diversas
construções doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema, o MCI
abarca, no decorrer de seu texto, apenas duas espécies de
provedores: o provedor de conexão e o provedor de aplicações de
Internet,34 ignorando as qualificações legais de provedores que
exercem funções e ofertam serviços e produtos distintos,
verdadeira opção legislativa pelo retrocesso.
Pode-se cogitar que os então denominados de provedores de
conexão, nos termos do MCI, abrangeriam os provedores
blackbone e os provedores de conexão ou de acesso, enquanto os
provedores de aplicações abrangeriam as demais espécies.
Contudo, tais apontamentos não passam de meras especulações,
sem maiores respaldos legais, doutrinários ou jurisprudenciais.
Dessa forma, é possível concluir que restará ao Julgador a
incumbência de, no caso concreto, identificar qual foi o serviço ou
o produto ofertado pelo provedor a fim de auferir o nível da sua
responsabilidade quanto ao ilícito, tendo em vista que a própria
legislação prevê que a responsabilização dos agentes será de acordo
com as suas atividades,35 podendo adotar como guia o
________________________
33

O Projeto de Lei no 2.126/11 encontrava-se, por período superior a um ano, sobrestado na Câmara
dos Deputados quando, no dia 06 de junho de 2013, veio à tona o escândalo da vigilância realizada
pela NSA (National Security Agency), órgão de segurança, inteligência e espionagem dos Estados
Unidos da América. Caso que ficou mais conhecido como “Caso Snowden”. Devido à repercussão em
massa, o Governo Federal apresentou à Câmara dos Deputados o pedido de urgência na tramitação
do PL em questão, com base no artigo 64, parágrafo 1o da Constituição Federal, impactando de forma
negativa o processo de discussão parlamentar no Congresso Nacional.
34

“Art. 5o: Para os efeitos desta Lei, considera-se: V - conexão à internet: a habilitação de um
terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou
autenticação de um endereço IP; VII - aplicações de internet: o conjunto de funcionalidades que
podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet.” BRASIL. Lei 12.965, de 23 de
abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 abr. 2014. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 20 mar.
2017.
35

“Art. 3o: A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: IV responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei.” BRASIL. Lei 12.965,
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entendimento construído em momento anterior à legislação
aplicável, vez que com ela é compatível.36
1.2 Noções gerais da responsabilidade civil
A responsabilidade civil, conforme o entendimento
doutrinário, é instituto decorrente de um ato, a princípio ilícito e
danoso a alguém, violador de uma regra jurídica preexistente, seja
ela legal ou contratual,37 do qual surge, como consequência, uma
obrigação de reparar o dano causado,38 de modo a recolocar o
ofendido ao status quo ante.39 Caso não haja a possibilidade de
repor a vítima na situação anterior ao evento danoso, deverá ser
ela compensada pecuniariamente de modo proporcional e razoável,
assumindo a reparação civil três funções diversas: a compensação
do dano, a punição do ofensor e a desmotivação social da conduta
lesiva.40 Há, em outras palavras, proferidas por Sérgio Cavalieri
Filho,41 um dever jurídico legal imposto a todos de prejudicar
de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no
Brasil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 abr. 2014. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 20 mar.
2017.
36

TEFFÉ, Chiara Antonia Sapadaccini. Responsabilidade civil e liberdade de expressão no Marco
Civil da Internet: a responsabilidade civil dos provedores por danos decorrentes de conteúdo gerado
por terceiros. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 63, p. 59-83, jun./set. 2015.
37

Denominada de corrente dualista, divide ela a responsabilidade civil em duas espécies: a
responsabilidade civil contratual e extracontratual, também denominada de aquiliana. A
responsabilidade civil contratual, ou negocial, consiste no inadimplemento ou no descumprimento
de obrigações e deveres constantes em negócio jurídico, seja ele unilateral ou bilateral. Por sua vez, a
responsabilidade civil extracontratual é a resultante de inadimplemento normativo, um não-agir
conforme a lei ou um agir ilicitamente que acarreta em prejuízos a outrem.
38

GAGLIANO, Plabo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, vol. 3:
responsabilidade civil. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 65.
39

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p.

15.
40

GAGLIANO, Plabo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, vol. 3:
responsabilidade civil. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 65.
41

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2015,
p. 15.
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ninguém, dever esse proveniente do Direito Romano, expresso pela
máxima neminem laedere. Havendo atos prejudiciais, inserimo-nos
no campo da responsabilidade civil.
A responsabilidade civil está tutelada na Constituição Federal
de 1988, em seu artigo 5o, inciso X, que prevê a indenização por
dano material e/ou imaterial decorrente da violação ao direito
fundamental à intimidade, vida privada, honra e imagem, também
conhecidos como direitos da personalidade.42
A respeito da responsabilidade civil no campo das legislações
infraconstitucionais, percebe-se que será decorrente de uma ação
ou omissão voluntária43, resultante de negligência, imprudência ou
imperícia que acarretam na violação de um direito e seu
decorrente dano, seja ele de ordem material ou imaterial.44 A partir
dessa breve leitura, é possível apontar quatro pressupostos do
dever de indenizar: a) a conduta humana; b) a culpa genérica ou
lato sensu; c) o dano ou prejuízo; e d) o nexo de causalidade.45
Não obstante, tais pressupostos são variantes na doutrina,
visto que alguns doutrinadores entendem que a culpa não integra a
responsabilidade, pois decorre dela a responsabilidade subjetiva e

________________________
42

“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.” BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República
Federativa do Brasil. Brasília, DF.
43

“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Diário Oficial da República Federativa
do Brasil, Brasília, DF.
44

“Art. 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito
e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” BRASIL. Lei 10.406, de
10 de janeiro de 2002. Artigo 186. Código Civil. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
Brasília, DF.
45

TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 11 ed. rev.,
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método, 2016, p. 360.
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objetiva, que prescinde de culpa,46 não havendo, pois, um
pressuposto geral de culpa, sendo ela mero elemento acidental.47
A conduta humana, em regra, é um ato ilícito, um agir em
desacordo à ordem jurídica. Além do mais, esse agir poderá se
perfectibilizar de modo positivo, mediante ação, assim como
negativo, diante da omissão à um dever jurídico, sendo ambos
derivados de condutas voluntárias48 culposas ou dolosas.
Os atos comissivos, a ação humana em concreto, em ambas
as hipóteses, seja o ato culposo ou doloso, será invariavelmente
praticado com voluntariedade. Contudo, quando dolosa, ao
contrário dos atos tidos como culposos, a ação humana já nasce
ilícita, havendo elemento volitivo do autor, que quer e deseja que
do seu ato resulte evento danoso. Em lado oposto, o ato culposo é
________________________
46

Segundo Lutzky, há uma progressiva mitigação dos pressupostos da responsabilidade civil
relacionados, principalmente, à culpabilidade: “O reconhecimento da erosão dos filtros tradicionais é
incontestável: significa a mitigação ou até o desaparecimento dos parâmetros pelos quais,
antigamente, selecionavam-se os danos passíveis de ressarcimento, causando, nos tempos atuais,
uma incerteza do que é efetivamente necessário para uma devida indenização. [...] Está-se falando
da culpa e do nexo causal, elementos até pouco tempo indispensáveis e palpáveis, mas que, com o
número crescente de acidentes (resultado da complexificaçao social e da industrialização), estão
ficando em segundo plano. A dificuldade da prova do agente (prova diabólica), aliada ao risco
inerente a determinadas atividades, acabou acarretando a necessidade do uso de outros critérios de
imputação”. LUTZKY, Daniela Courtes. A reparação de danos imateriais como direito
fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 118.
47

“Embora mencionada no referido dispositivo de lei por meio das expressões ‘ação ou omissão
voluntária, negliencia ou imprudência’, a culpa (em sentido lato, abrangente do dolo) não é, em
nosso entendimento, pressuposto geral da responsabilidade civil, sobretudo no novo Código,
considerando a existência de outra espécie de responsabilidade, que prescinde desse elemento
subjetivo para a sua configuração (a responsabilidade objetiva). A culpa, portanto, não é um
elemento essencial, mas sim acidental, pelo que reiteiramos nosso entendimento de que os
elementos básicos ou pressupostos gerais da responsabilidade civil são apenas três: a conduta
humana (positiva ou negativa), o dano ou prejuízo, e o nexo de causalidade”. In: GAGLIANO, Plabo
Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, vol. 3: responsabilidade civil. 13.
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 70.
48

De acordo com Cavalieri Filho, “Conduta voluntária é sinônimo de conduta dominável pela
vontade, mas não necessariamente por ela dominada ou controlada, o que importa dizer que nem
sempre o resultado será querido. Para haver vontade basta que haja um mínimo de participação
subjetiva, uma manifestação do querer suficiente para afastar um resultado puramente mecânico.
Haverá vontade desde que os atos exteriores, positivos ou negativos, sejam oriundos de um querer
intimo livre”. CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 12. ed. São Paulo:
Atlas, 2015, p. 47.
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acidental, nascido de uma conduta lícita que ilícita se torna por
desvios de condutas gerados por negligência, imprudência ou
imperícia, cujo resultado o autor não deseja. Há, ainda, atos
positivos que, embora sejam lícitos, acarretam no dever de
indenizar devido ao dano resultante,49 como exemplo, os atos
praticados em estado de necessidade que acarretarem prejuízos à
terceiros. No que concerne ao agir negativo, a omissão em si, que
também acarretará no dever de indenizar, decorre de um dever
jurídico de agir ou praticar determinado ato para evitar o resultado
quando possível, e não o faz.50
Em momento anterior ao Marco Civil da Internet, as ações
que versavam acerca da responsabilidade civil dos provedores por
conteúdo ilícito na Rede gerado pelos usuários eram,
preponderantemente, direcionadas aos provedores diante da
omissão em cessar o dano assim que tomava ciência do mesmo:
Obrigação de fazer, c.c indenização por danos morais. Revelia.
Decreto afastado. Defesa protocolizada no prazo legal. Juntada
tardia pela serventia. Prejuízo que não pode ser atribuído ao réu.
Criação de perfil falso no “site” de relacionamento Facebook, que
é responsável pela mera hospedagem de páginas pessoais de
usuários, sem que se possa atribuir a obrigação de fiscalizar
dados armazenados. Omissão em não suspender a divulgação.
A luz do disposto no artigo 186 do Código Civil a omissão do
demandado em remover de pronto o conteúdo de fls. 31/45,
consolida o ato ilícito. Dano moral caracterizado. Indenização
devida. Valor adequado. Sentença reformada em parte. Recurso

________________________
49

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular
de um direito reconhecido; II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim
de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente
quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do
indispensável para a remoção do perigo.” BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil.
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF.
50

STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007 p. 130.
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improvido da autora e provido em parte o do réu, com
observação.51 (grifo nosso)

Pode-se concluir, portanto, que em momento anterior à Lei
12.965/14, era pacífico o entendimento que os provedores de
conteúdo ou de informação possuíam o dever jurídico de remover
os conteúdos ilícitos assim que notificados sob pena de responder
pela conduta omissiva e contributiva ao alastramento do dano
apesar de não possuir o dever prévio de fiscalização - ato esse
caracterizado como censura -, surgindo um dever posterior à
notificação de remover os conteúdos.52 Ainda, poderá haver
responsabilidade por parte dos provedores de Internet por atos
comissivos quando da prática de suas atividades resultar em dano
aos usuários.
A conduta, seja ela ativa ou negativa, deverá, sempre,
resultar em dano ou prejuízo. Ninguém será coagido a reparar
coisa não prejudicada, que se encontra ilesa e intacta.53 Caso não
hajam danos sofridos, tratar-se-á claramente de enriquecimento
ilícito. Desse modo, sem prejuízo, não haverá o que ressarcir.54
________________________
51

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0173842-95.2012.8.26.0100.
Terceira Câmara de Direito Privado. Apelante: Adriana Bragança Barboza. Apelado: Facebook
Serviços Online do Brasil LTDA. Relator: Desembargador Barreta da Silveira. Julgado em: 22 de
janeiro de 2014.
52

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves, o dever de agir e de não se omitir pode ser imposto por
lei, resultar de alguma convenção (dever de guarda, vigilância ou de custódia) ou até mesmo, da
criação de alguma situação excepcional de perigo, como o caso em análise, levando em conta que a
omissão do provedor em desindexar o conteúdo ilícito assim que notificado perpetra a ofensa frente
à velocidade da Internet. In: GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro:
responsabilidade civil, vol. 4. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 59.
53

Rui Stocco enfatiza que “A doutrina é unanime em afirmar que não existe responsabilidade sem
prejuízo. E este prejuízo é o dano. O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à
responsabilização do agente, seja esta responsabilização originada de ato ilícito como de
inadimplemento contratual, independentemente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou
subjetiva”. STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 120.
54

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 9a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.
38-39.
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À vista disso, o dano, sendo ele material ou imaterial,55
cumpre papel de estabelecer o vínculo jurídico entre o dever de
indenizar, o autor direto do dano ou do prejuízo e o nexo de
causalidade que os interligam. Ao passo em que o dano material é
ato lesivo contra coisa corpórea, englobando, portanto, dano
patrimonial, o dano imaterial ou extrapatrimonial é atentado em
desfavor de pessoa natural (via de regra), atingindo bens
extrapatrimoniais e insuscetíveis de valorização econômica.56
Ao tratar-se da Sociedade da Informação, frente à danos
decorrentes de conteúdo gerado por terceiro, a responsabilidade
civil, diversas vezes, estendeu-se para além dos autores diretos,
atingindo, também os provedores de Internet, que respondiam de
forma concorrente e solidária com o sujeito que cometeu o ato
infracional na Rede57 por danos extrapatrimoniais,58 ligados à
supressão e violação à direitos da personalidade e fundamentais,
tal como é a privacidade, intimidade, honra e imagem. Nesse
sentido, seguia o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul:

________________________
55

Sobre danos materiais e imateriais, Daniela Courtes Lutzky leciona que “É imprescindível
mencionar, ainda que não seja objeto deste estudo, que se o destaque for a relação da pessoa com os
seus bens da vida materiais, estar-se-á diante de danos patrimoniais, apreciáveis, quase que
imediatamente, economicamente. Assim, todo aquele que sofre um dano no seu patrimônio tem
direito à reparação. Por outro lado, se, no primeiro plano, está a pessoa humana, valorada por si só –
pelo fato de ser uma pessoa, dotada de subjetividade e de dignidade -, e titular de bens e de
interesses não mensuráveis – de pronto, economicamente -, está-se diante dos danos imateriais”.
LUTZKY, Daniela Courtes. A reparação de danos imateriais como direito fundamental. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 138.
56

VASCONCELLOS, Fernando Antônio. A Internet: responsabilidade do provedor pelos danos
praticados. Curitiba: Juruá, 2005, p. 166.
57

PAESINI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e
responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2000, p. 79.
58

Segundo Lutzky “Os danos extrapatrimoniais são aqueles que atingem os sentimentos, a
dignidade, a estima social ou a saúde física ou psíquica, ou seja, alcançam o que se pode denominar
de direitos da personalidade ou extrapatrimoniais”. LUTZKY, Daniela Courtes. A reparação de
danos imateriais como direito fundamental. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 138.
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RESPONSABILIDADE CIVIL. GOOGLE. BLOG. OFENSA. DANO
MORAL. As pessoas têm o dever de evitar a ocorrência de danos
ao direito alheio. Fato ocorrido em fevereiro de 2012. Ofensa
perpetrada mediante postagem de comentário em Blog da
Internet. O responsável direto pelo dano é o agente, que
postou conteúdo ofensivo na Internet à pessoa da autora. O
criador do Blog e o Google podem ser responsabilizados, caso
não retirem a mensagem danosa após a solicitação. No caso,
houve a solicitação ao Google, que não excluiu a postagem na fase
extrajudicial. Somente com a determinação judicial existiu a
retirada da mensagem. A violação do direito da personalidade
motiva a reparação por dano moral. O dano moral deve ser
estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao
sofrimento da vítima. Valor reduzido. Apelação provida em
parte.59 (grifo nosso)

Em toda hipótese, a prova do dano imaterial é de difícil
produção, tendo em vista a alta carga de subjetividade em que se
funda, como também a falta de critérios objetivos para mensurar o
prejuízo sofrido pela vítima. Dessa forma, frente à
verossimilhança, a prova do dano imaterial é in re ipsa, bastando,
portanto, a comprovação do fato, presumindo-se dele o prejuízo.60
________________________
59

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 10a Câmara Cível.
Apelação Cível no 70060888575. Apelante: Google Brasil Internet LTDA. Apelada: Angelica Gardin
Ertel. Relator: Desembargador Marcelo Cezar Muller. Julgado em: 28 de agosto de 2014.
60

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK.
RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO PROVEDOR DE CONTEÚDO NA INTERNET SOMENTE NAS
SITUAÇÕES EM QUE, DEVIDAMENTE NOTIFICADO, DEIXA DE REMOVER A POSTAGEM
OFENSIVA OU ILÍCITA. Os provedores de conteúdo na internet respondem civilmente por
publicações em seus sítios eletrônicos apenas quando, devidamente notificados, deixam de remover
as postagens ofensivas aos interessados. FACEBOOK. POSTAGEM DE FOTOGRAFIA. ATO SEXUAL.
EXPOSIÇÃO DA INTIMIDADE. UTILIZAÇÃO DESAUTORIZADA DA IMAGEM DA AUTORA. DIREITO
À IMAGEM. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. Caso concreto em que o réu publicou,
indevidamente e sem consentimento, em seu perfil na rede social denominada Facebook, imagem
íntima da autora, divulgando-a a grupo restrito de amigos virtuais. Indemonstrada pelo réu pessoa
física a existência de um "fake" (perfil falso) na rede social. Ônus da prova. Art. 333, inc. II,
do CPC. Violação à imagem. Situação desprimorosa e constrangedora que dá margem à
indenização por danos morais. DANOS MORAIS IN RE IPSA. Postagem no FACEBOOK de
fotografia da autora em cena íntima, sem autorização. O usuário da rede social deve indenizar
os danos causados à esfera extrapatrimonial do titular do direito personalíssimo violado.
Dano "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM"
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A posterior reparação se dará diante de arbitramento,61 com o uso
de parâmetros razoáveis e proporcionais,62 tendo em vista critérios
como a condição social e econômica das partes, a intensidade do
sofrimento, a intensidade do dolo ou da culpa, a gravidade do dano
e a sua extensão, além das peculiaridades e circunstâncias que
envolverem o caso.63
O nexo causal, diferentemente do dano, deverá ser sempre
provado em juízo. Trata-se do vínculo de causa e efeito entre a
conduta ilícita e o seu resultado,64 devendo esta relação ser
INDENIZATÓRIO. VALOR MAJORADO. Montante da indenização... arbitrado em atenção aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Tomase em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares.
JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade
extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. Exarada sentença condenatória, a fixação da
verba honorária deve atentar aos percentuais do § 3º do art. 20 do CPC. Honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação. APELO DO RÉU DESPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RIO GRANDE DO SU. Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul. 9a Câmara Cível. Apelação Cível nº 70061451191. Apelante: João Pedro Teeres
Bonorino. Apelada: Tairine Angelica Pains da Luz. Relator: Desembargador Miguel Ângelo da Silva.
Julgado em 29/10/2014.
61

SILVA, Américo Luís Martins da. O dano moral e a sua reparação civil. 3. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2005, p. 423.
62

Para proferir o “quantum” indenizatório, em julgado proferido pelo Ministro Luís Felipe Salomão
no Superior Tribunal de Justiça, utilizou-se os seguintes parâmetros: “Diante da falta de parâmetros
objetivos para fixar o valor indenizatório, foram observados os seguintes elementos: gravidade e
extensão do dano, reincidência do ofensor, posição profissional e social do ofendido e condição
financeira do ofensor e da vítima. Portanto, os danos morais fixados pelo Tribunal de origem em
quantia irrisória, foram majorados por esta Corte Superior, com vistas a que o valor da indenização
por danos morais atendesse ao binômio valor de desestímulo e valor compensatório”. BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 1072844/SC.
Agravante: Gilberto Luiz di Pierro. Agravado: Lurian Cordeiro Lula da Silva. Relator: Ministro Luís
Felipe Salomão. Julgado em 17 de maio de 2011.
63

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil, vol. 4. 10. ed. São
Paulo: Saraiva, 2015, p. 409.
64

Segundo Stocco, “Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto é, não se define a
responsabilidade pelo fato de cometer um “erro de conduta”. Não basta, ainda, que a vítima sofra um
dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta
antijurídica não gera obrigação de indenizar. É necessário, alem da ocorrência dos dois elementos
precedentes, que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal
causado”. STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7. ed. rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 151.
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provada para a devida responsabilização civil. Somam-se
problemas frente à essa exigência. Há, por vezes, certas situações
nas quais não se torna possível exigir da vítima a prova absoluta da
relação de causalidade,65 ou quando houverem concausas,66
dificultando a coleta da verdadeira razão do dano.67
Superadas as noções preliminares para a correta aplicação
do instituto da responsabilidade civil - com a exceção proposital da
elementar culpa -, no Brasil, em momento anterior à Lei 12.965/14,
era patente a ausência de legislação específica que tutelava a
responsabilidade civil dos provedores frente a danos ocasionados
por conteúdos gerados por terceiros na Rede, o que causava
insegurança jurídica das decisões judiciais e incertezas aos
doutrinadores quanto a norma correta a ser aplicada. Restaria
duas linhas de raciocínio: a aplicação da responsabilidade
subjetiva, com exceção dos conteúdos gerados por empregados ou
prepostos do provedor,68 e a responsabilidade objetiva, fundada no
risco da atividade desenvolvida pelo provedor ou frente a
existência de uma relação de consumo, aplicadas em consonância
com as bases teóricas anteriormente expostas. Ambas serão
analisadas a seguir.

________________________
65

CRUZ, Gisela Sampaio da. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de
Janeiro: Renovar, 2005, p. 17.
66

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil, vol. 4. 10. ed. São
Paulo: Saraiva, 2015, p. 360.
67

De acordo com Gisela Sampaio da Cruz, “Não basta, então, que um fato seja condição de um
evento; é preciso que se trate de uma condição tal que, normal ou regularmente, provoque o mesmo
resultado. Este é o chamado “juízo de probabilidade”, realizado em abstrato – e não em concreto,
considerando os fatos como efetivamente ocorreram -, cujo objetivo é responder se a ação ou
omissão do sujeito era, por si só, capaz de provocar normalmente o dano”. CRUZ, Gisela Sampaio da.
O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 65.
68

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: III - o empregador ou comitente, por
seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão
dele.” BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Diário Oficial da República
Federativa do Brasil, Brasília, DF.
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1.3 Da Responsabilidade no Código Civil
Inicialmente, insta esclarecer que, no Código Civil, há duas
espécies de responsabilidade civil: a objetiva e a subjetiva. De
acordo com Bittar, elas diferenciam-se qualitativamente: a
responsabilidade subjetiva decorre de atividades que não são
perigosas, ou seja, surgem da prática de um ilícito, um agir
contrariamente a um dever juridicamente imposto, devendo,
portanto, existir necessariamente a prova do dolo ou da culpa; a
objetiva decorre das atividades intrinsicamente perigosas, nas
quais a atividade por si só é lícita, porém envolta de riscos, fato
este que faz surgir o dever de indenizar frente a danos que
terceiros eventualmente suportem diante da existência de mero
nexo causal, prescindindo de culpa.69
A responsabilidade subjetiva possui incidência frente a atos
ilícitos e encontra arcabouço no Código Civil,70 espécie essa que foi
largamente aplicada antes da vigência do MCI, seguindo o
entendimento de que, caso o provedor, após ser notificado do
conteúdo danoso exposto na Rede, não o indisponibilizasse ou não
bloqueasse seu acesso, estaria ele atuando de forma negligente,
respondendo consequentemente pelo dano.71 Em outras palavras, a
aplicação da responsabilidade subjetiva decorria da violação de um
dever de fazer cessar o dano.72
________________________
69

BITTAR, Carlos Alberto. Responsabilidade civil nas atividades perigosas. In: Responsabilidade
civil: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 1984, pp. 83-84, pp. 100-101.
70

BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil, artigos 186 e 187. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, Brasília, DF.
71

Nota-se que a jurisprudência reconhece que há relação de consumo entre usuário e provedor de
Internet. Contudo, tendo em vista que não há dever de fiscalização prévia dos conteúdos,
reconhecem a ausência de falha ou defeito na prestação do serviço. Essa visão é extremista, visto que
não aplica a legislação pertinente ao caso em concreto, além do fato de que vincula a
responsabilidade a tão somente a responsabilidade do provedor pela existência do conteúdo e não
pela negligencia em retirar o conteúdo – dever proveniente da relação de consumo.
72

PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 5 ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis no
12.7745 e 12.737, de 2012. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 418.
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Anterior à existência do MCI, os tribunais que adotavam essa
corrente discutiam a necessidade (ou não) de ordem judicial para a
remoção do conteúdo. Segundo Binicheski, dependerá do caso em
concreto. Se a ilicitude for manifesta, não se mostraria necessária a
ordem judicial, bastando o aviso ao provedor de forma
extrajudicial pelo próprio ofendido. o, Do contrário, pairando
dúvidas quanto à ilicitude do material, se torna necessária a ordem
judicial para a remoção do conteúdo, sob pena de censura
exacerbada:
[...] se o prejuízo a terceiros for evidenciado, ou seja, se a ilicitude
for manifesta, o aviso por meio idôneo será suficiente para
constituir em mora. Nessa situação, se o provedor não tomar as
providências necessárias, deverá responder por sua inação. Em
outros casos, a simples notificação judicial ou extrajudicial não
será suficiente para que o provedor retire uma informação ou
página de usuário, sem que a ilicitude se aflore, notadamente nos
casos em que existam dúvidas razoáveis acerca de tal
consideração, demandando a intercessão dos meios processuais
adequados, como medida liminar, antecipação de tutela ou
decisão de mérito, a obrigar o provedor.73

Esse entendimento é de difícil sustentação, visto que é
envolta de subjetividades delegadas ao provedor na tomada de
decisões a se ver diante da escolha de qual material é ilícito e qual
não é, não possuindo ele imparcialidade, se quer conhecimento
técnico para proceder com o bloqueio do conteúdo. Apesar de em
um primeiro momento parecer ser um benefício aos provedores,
por fim, alastrará prejuízos visto que incorrerá no risco de ser
responsável por todos os conteúdos. Pode-se cogitar como uma
forma não melhor, porém alternativa de resolver o conflito se, após
a notificação extrajudicial sobre a existência de conteúdos ilícitos, o
provedor notificasse o autor da suposta ofensa para oferecer o
________________________
73

BINICHESKI, Paulo Roberto. Responsabilidade civil dos provedores de internet: direito
comparado e regulação no direito brasileiro. São Paulo: Juruá, 2011, p. 233
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exercício do direito de resposta e facultar-lhe a exclusão do
material, sob pena de indisponibilização ou bloqueio do acesso ao
conteúdo reputado como ilícito temporariamente caso entenda ele
ser o material lícito e, somente após decisão judicial, ser o
conteúdo excluído definitivamente ou reposto em circulação.74
Ainda, os defensores da responsabilização subjetiva dos
provedores de Internet possuem fundamentações diversas ao seu
alcance para a defesa da tese, sendo o mais claro deles a de caráter
econômico, visto que o regime da responsabilidade objetiva
acabaria elevando os custos dos serviços da Internet na medida em
que teria o provedor a obrigação de fiscalizar os conteúdos
inseridos pelos usuários e arcar com indenizações decorrentes da
não fiscalização.75 Ainda, discute-se a ampliação dos prejuízos
decorrentes do impacto negativo ao desenvolvimento tecnológico
do país, pois o receio e a elevada probabilidade dos provedores
serem obrigados a indenizar o usuário a cada conteúdo
disponibilizado na Internet por fato não decorrente de ato próprio,
a insegurança jurídica das decisões e a incapacidade técnica de
fiscalizar o material, inviabilizaria o setor de comércio online, isto
porque é “infindável o número de informações, como e-mails,
homepages, listas de discussões, chats, atualizado constantemente
por meio de procedimentos eletrônicos automáticos”,76 motivo pelo
qual o provedor não consegue suportar o ônus de filtrar e fiscalizar
o material na Internet de forma prévia, ou até mesmo em
momento posterior, tornando-se essa atividade impraticável na
________________________
74

Denominada de Notice and Take Down, a situação prática ora ilustrada está presente nos Estados
Unidos da América, conforme será exposto em momento oportuno no decorrer da pesquisa.
75

A revista Superinteressante publicou reportagem segundo a qual revela que “36 milhoes de
dólares é quanto o Google teria de gastar para eliminar todo o conteúdo ilegal do YouTube, segundo
estimativa feita nos Estados Unidos. Para fiscalizar até 4.320 horas de vídeo que o site recebe a cada
hora, seria preciso contratar 199 mil advogados especialistas em direitos autorais”. Revista
Superinteressante, ed. 307. Agosto 2012, p. 19.
76

CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da Internet. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2010, p. 126.
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atualidade.77 Para além do setor econômico e financeiro, há
também duras críticas quanto à proteção dos direitos
fundamentais do usuário frente ao dever de o provedor de Internet
implementar severas políticas de censura prévia aos usuários,
restringindo o exercício da liberdade de expressão.78
Todavia, há que se entender que a liberdade e a privacidade
dos usuários são duas faces de uma mesma moeda. Na medida em
que a proteção da privacidade reveste o direito à liberdade de
consciência, crença e expressão, proporcionando o seu exercício
sem temor de repressão social, a privacidade se coloca como
condição essencial para o desenvolvimento do senso de
individualidade e o posterior exercício livre das suas convicções.79
O protecionismo da liberdade acarretaria, no mais tardar, no
enclausuramento dos usuários, ou seja, a proteção exagerada e não
harmoniosa da liberdade com os demais direitos fundamentais e
humanos colocaria em xeque a sua própria finalidade. Não
censurar conteúdos ilícitos acarretaria, por fim, na censura da
pessoa lesada à sua própria liberdade. Ainda, nota-se que as teorias
que permeiam a aplicação da responsabilidade subjetiva aos
provedores de conteúdo, conforme explanado, giram em torno de
________________________
77

A esse respeito, Binicheski afirma que “A responsabilização do intermediário técnico, em
qualquer situação, pode inviabilizar o desenvolvimento do meio digital, eis que seria estabelecida
hipótese de dever de vigilância ativa, mediante prévio controle por qualquer atividade que os
usuários pretendessem ultimar online. Concretamente, se um usuário desejasse consultar uma base
de dados, primeiramente deveria obter permissão de seu provedor de acesso, para que este avaliasse
(julgasse) se o usuário poderia acessar aquele conteúdo, bem como ainda o intermediário técnico
devesse monitorar de forma permanente os atos de navegação, como se fosse uma policia virtual
preventiva, justamente para não causar nenhum prejuízo a terceiros; ainda, em uma conversa
online, o provedor deveria monitorar não somente o teor das comunicações entre internautas, mas
também o fluxo dos arquivos enviados e recebidos. Por consequência lógica, a internet não seria o
que é hoje, se esse controle fosse necessário para seu funcionamento, nem alcançaria a dimensão de
um canal amplo de disseminação de ideias e de informações como jamais fora pensado”.
BINICHESKI, Paulo Roberto. Responsabilidade civil dos provedores de internet: direito
comparado e regulação no direito brasileiro. São Paulo: Juruá, 2011, p. 237.
78

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet. São
Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 76
79

MOCELLIN, Caroline. O direito à proteção de dados pessoais e a recorrente necessidade de um
marco regulatório no Brasil. (Re)pensando Direito. Ano 6, n. 12. Jul./dez. 2016, p. 101-115.
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tão-somente argumentos de cunhos diversos aos legais e jurídicos,
motivo pelo qual não merece prosperar.
Nesse mesmo sentido, aponta Marcel Leonardi 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”.80 Desse modo, para o autor, há de
haver uma responsabilização dos provedores de Internet pelos atos
ilícitos cometidos na Rede por seus usuários, mas somente quando
deixar de seguir seus deveres, que consistem em: a) utilizar
tecnologias apropriadas; b) conhecer os dados de seus usuários; c)
manter informações por tempo determinado; d) manter em sigilo
os dados dos usuários; e) não monitorar; f) não censurar; h)
informar em face do ato ilícito cometido por seu usuário.81 Caso
haja a violação de algum dever à ele imposto, agravando o dano ou
impedindo a localização do responsável pelo conteúdo para a sua
devida responsabilização, o provedor de Internet será
responsabilizado de modo solidário com o autor por dano
decorrente da sua omissão.82
Nesta esteira, é perceptível que não é - e jamais deve ser reconhecida a responsabilidade dos provedores pela simples
existência de um conteúdo gerado por terceiro estar disponível na
Rede, pois não é o provedor responsável pela fiscalização prévia do
conteúdo, conduzindo ao desconhecimento das informações em
suas páginas contidas. Caso fosse reconhecido que há um dever
intrínseco às atividades desenvolvidas pelos provedores de
________________________
80

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet. São
Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 76
81

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2005, p. 78.
82

Nesse sentido, Isabel Cochlar, ao afirmar que “a observância da exigência de cadastro e do
armazenamento temporário de informações que disponibilizem a identificação do agente causador
do ilícito resulta na responsabilização solidária dos provedores de serviços”. COCHLAR, Isabel. A
responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet. Coletanea jurídica / Instituto de
Estudos dos Direitos do Contribuinte [Avulsa], Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 55-77, jun. 2008, p. 71.
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fiscalização prévia aos conteúdos, havendo conteúdos ilícitos em
suas páginas, seriam eles responsabilizados independentemente de
quaisquer notificações. Somente então ter-se-ia que analisar os
direitos fundamentais e humanos da liberdade de expressão e
vedação à censura, o que não se coaduna com a notificação, visto
que ela não gera quaisquer atos repressivos à direitos dos usuários.
Caso entendesse o legislador que a indisponibilização do conteúdo
de fato violasse o direito à liberdade, estaria ele punindo o usuário
ofendido e relevando – diga-se de passagem, premiando - as
práticas ilícitas acometidas por outros. Reconhece-se, portanto, que
a partir do momento em que o provedor é notificado da existência
do conteúdo,83 tomando ciência da prática de um ilícito, toma-se
para si o dever de fazer cessar o dano, mediante o bloqueio do
acesso, ainda que temporário, do conteúdo, sob pena de, diante da
sua negligência, perpetuar a lesão, respondendo de forma solidária
com o autor direto.84
________________________
83

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ELETRÔNICO E
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PROVEDOR DE BUSCA NA INTERNET SEM
CONTROLE PRÉVIO DE CONTEÚDO. ORKIT. MENSAGEM OFENSIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
INÉRCIA DO PROVEDOR DE BUSCA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. AGRAVO
DESPROVIDO. [...] 2. A responsabilidade subjetiva do agravante se configura quando: I) ao ser
comunicado de que determinado texto ou imagem tem conteúdo ilícito, por ser ofensivo, não
atua de forma ágil, retirando o material do ar imediatamente, passando a responder
solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão em que incide. [...] BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça. 4a Turma. Agravo Regimental no Recurso Especial no 140104/RJ
(2012/0154715-6). Recorrente: Google Brasil Internet LTDA. Recorrido: Juliana Knust Sampaio.
Relator: Ministro Raul Araújo. Julgado em: 27 de maio de 2014.
84

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVEDOR. MENSAGEM DE CONTEÚDO
OFENSIVO. RETIRADA. REGISTRO DE NÚMERO DO IP. DANO MORAL. AUSÊNCIA. PROVIMENTO.
1. No caso de mensagens moralmente ofensivas, inseridas no site do provedor de conteúdo
por usuário, não inside a regra de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 927, paragrafo
único, do Código Civil/2002, pois não se configura risco inerente a atividade do provedor.
Precedentes. 2. É dever do provedor de conteúdo obrigado a retirar imediatamente o
conteúdo ofensivo, sob pena de responsabilidade solidaria com o autor direto do dano. 3. O
provedor de conteúdo é obrigado a viabilizar a identificação de usuários, coibindo o aninimato; o
registro do numero de protocolo (IP) dos computadores utilizados para cadastramento de contas na
Internet constitui meio de rastreamento dos usuários, que ao provedor compete, necessariamente,
providenciar. 4. Recurso Especial provido. Ação de indenização por danos morais improcedente.”
(grifo nosso) BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3a Turma. Recurso Especial no 1306066/MT.
Recorrente: Google Brasil Internet LTDA. Recorrido: Mauro Sergio Pereira de Assis. Relator:
Ministro Sidinei Beneti. Julgado em: 17 de abril de 2012.
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Desde 2002, com a promulgação do Código Civil, não é mais
necessário a comprovação de uma relação de consumo para a
aplicação da responsabilidade objetiva com fulcro no Código de
Defesa do Consumidor, sendo imperativo para sua aplicação a
comprovação de uma série de requisitos básicos: conduta humana,
nexo causal e dano,85 prescindindo da elementar culpa.
Muitas são as teorias que circulam sobre a responsabilidade
objetiva adotada pelo legislador ao instituir o Código Civil em
2002, que vão desde a teoria do risco integral, do risco profissional,
risco excepcional, até o risco proveito. Contudo, é clara a opção do
legislador pela teoria do risco criado, segundo o qual a
responsabilidade civil é imposta a quem expor terceiro ao risco de
sofrer dano decorrente de determinada atividade, na medida em
que condiciona o dever de indenizar sempre que, em razão do
desenvolvimento de determinada atividade desenvolvida de forma
normal, por sua natureza, ser capaz, por si só, de causar dano a
outrem, ainda que sem culpa do autor do dano, devido à segurança
legitimamente esperada por terceiros. Em suma, nas palavras de
Caio Mário da Silva Pereira, “cada vez que uma pessoa, por sua
atividade, cria um risco para outrem, deveria responder por suas
consequências danosas”.86
A responsabilidade civil objetiva, com embasamento no
Código Civil, possui aplicação frente a atividades que contenham
verdadeiro ou potencial grau de periculosidade direcionado aos
indivíduos e decorrente da sua natureza quando em paralelo com
________________________
85

Para Carlos Roberto Gonçalves, “a inovação constante do paragrafo único do art. 927 do Código
Civil é significativa e representa, sem dúvida, um avanço, entre nós, em matéria de responsabilidade
civil. Pois a adminissao da responsabilidade sem culpa pelo exercício de uma atividade que, por sua
natureza, representa risco para os direitos de outrem, de forma genéria como consta do texto,
possibilitará ao Judiciário uma ampliação dos casos de dano indenizável. Poder-se-á entender, verbi
gratia, que, se houver dano, tal ocorreu por que não foram empregadas as medidas preventivas
tecnicamente adequadas”. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: responsabilidade
civil, vol. 4. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 51.
86

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. 5. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1997, p. 282.
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outras atividades, ensejando a aplicação de uma responsabilidade
especial, devendo essa periculosidade ser auferida conforme
critérios estatísticos, elementos técnicos ou da experiência
comum.87
O rechaço pela aplicação da responsabilidade objetiva com
fundamento no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil
provém da doutrina que avalia o risco sob a ótica da renúncia. Para
eles, levando em conta os altos riscos inerentes ao uso da Internet,
da qual os seus usuários possuem conhecimento, não se tornou,
em momento algum, impeditivo para o uso do serviço,
sustentando, portanto, que tal fato exprime a aceitabilidade dos
riscos pelos seus utilizadores.88 A partir dessa constatação, é de se
deduzir que, uma vez aceitos os riscos dos meios, não haveria uma
segurança esperada de forma legítima pelos usuários, afastando a
responsabilidade civil objetiva. Rebate-se, também, que a atividade,
por si só, não gera riscos aos usuários. Eventuais danos que
poderão ocorrer na Internet dependem unicamente do
comportamento que os próprios utilitários do serviço adotarão
nesse espaço, tal como ocorre na vida real.89
________________________
87

BITTAR, Carlos Alberto. Responsabilidade civil nas atividades perigosas. In: Responsabilidade
civil: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 1984, pp. 83-84.
88

“Sendo fato notório que a Internet não é um meio de comunicação seguro, porque é utilizada por
tantas pessoas ao redor do mundo e para tantas atividades importantes? A resposta é clara no
sentido de que a Internet é utilizada, pois, embora traga intrínseco um risco, em regra esse risco é
aceitável, seja pela pouca probabilidade de que ocorra ou pelo pequeno valor envolvido”. In:
FRAINZILBER, Fernando. Direito e internet: a aplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva
às relações ocorridas na Internet. Repertório de Jurisprudência IOB: Civil, Processual, Penal e
Comercial, São Paulo, v. 3, n. 13, 3/25146, p. 38-396, jul. 2007, p. 383.
89

Esse é, também, o entendimento jurisprudencial. “RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DIREITO ELETRÔNICO E RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PROVEDOR DE BUSCA NA
INTERNET SEM CONTROLE PRÉVIO DE CONTEÚDO. ORKUT. MENSAGEM OFENSIVA.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INÉRCIA DO PROVEDOR DE BUSCA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior, por seus precedentes, já se
manifestou no sentido de que: I) o dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo
inseridas em site por usuário não constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelo
provedor de internet, porquanto não se lhe é exigido que proceda a controle prévio de
conteúdo inserido e disponibilizado por usuários, pelo que não se lhe aplica a
responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02; II) a fiscalização
prévia dos conteúdos postados não é atividade intrínseca ao serviço prestado pelo provedor
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Em suma, havendo entendido o aplicador do direito que há
responsabilidade por parte do provedor da Internet com
fundamento no Código Civil, estará ele diante do problema central
a ser enfrentado: as atividades desenvolvidas pelos provedores são
atividades que contém periculosidade inerente ao seu
desenvolvimento? Caso tenhamos a premissa como assertiva,90
aplicar-se-ia a responsabilidade civil objetiva e, caso negativa, a
responsabilidade civil subjetiva, devendo o ofendido provar a culpa
ou o dolo do provedor em lhe causar o dano.91

no ORKUT. 2. A responsabilidade subjetiva do agravante se configura quando: I) ao ser comunicado
de que determinado texto ou imagem tem conteúdo ilícito, por ser ofensivo, não atua de forma ágil,
retirando o material do ar imediatamente, passando a responder solidariamente com o autor direto
do dano, em virtude da omissão em que incide; II) não mantiver um sistema ou não adotar
providencias, que estiverem tecnicamente ao seu alcance, de modo a possibilitar a identificação do
usuário responsável pela divulgação ou a individuação dele, a fim de coibir o anonimato. 3. O
fornecimento de registro do numero de protocolo (IP) dos computadores utilizados para
cadastramento de contas na internet constitui meio satisfatório de identificação de usuários. 4. Na
hipótese a decisão recorrida dispõe expressamente que o provedor de busca foi notificado
extrajudicialmente quanto à criação de perfil falso difamatório do suposto titular -, não tendo
tomado as providencias cabíceis, optando por manter-se inete, motivo pelo qual responsabilizou-se
solidariamente pelos danos morais infringidos ao promovente, configurando a responsabilidade
subjetiva do réu. 5. Agrado regimental não provido.”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo
Regimental no 1.285.756/MG. Agravante: Google Brasil Internet LTDA. Agravado: Jaqueline
Aparecida Oliveira de Almeida. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgado em: 08 de maio de 2014.
90

Consoante ao entendimento de Bruno Miragem, “não parece haver dúvida que as atividades
habitualmente realizadas na Internet – em caráter profissional, no mais das vezes, pelo provedor de
conteúdo – dão causa a riscos de danos de terceiros. Nesse sentido, correta é a aplicação da cláusula
geral de responsabilidade por risco, assinalando o caráter objetivo desta responsabilidade para o
efeito de afastar a necessidade de demonstração da culpa do provedor de Internet”. MIRAGEM,
Bruno. Responsabilidade por danos da sociedade de informação e proteção do consumidor: desafio
atuais da regulação jurídica da internet. NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Barreto Borriello
de Andrade (Org.). Responsabilidade civil. 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 9 v., p.
852.
91

De acordo com Erica Brandini Barbagalo, “as atividades desenvolvidas pelos provedores de
serviços na Internet não são atividades de risco por sua própria natureza, nem implicam em riscos
diretos de terceiros maiores que os riscos de qualquer atividade comercial. E interpretar a norma no
sentido de que qualquer dano deve ser indenizado, independentemente do elemento da culpa, pelo
simples fato de ser desenvolvida uma atividade, seria, definiticaente, onerar os que praticam
atividades produtivas regularmente, e consequentemente, atravancar o desenvolvimento”.
BARBAGALO, Erica Brandini. Aspectos da responsabilidade civil dos provedores de serviços da
Internet. In: LEMOS, Ronaldo; WAISERBERG, Ivo (Coord.). Conflitos sobre nomes de domínio e
outras questões jurídicas da Internet. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 361.
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1.4 Da Responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor
Nas últimas três décadas, juntamente com os princípios da
livre concorrência e do livre desenvolvimento, a massificação do
uso da Internet nas mais diversas esferas políticas e sociais fez
surgir uma nova forma de comércio,92 denominado mais tardar de
“comércio eletrônico”.93 Todavia, para além dos benefícios
trazidos, emerge, também, um manancial de questões advindas da
nova modelagem de relação contratual, exigindo do jurista novas
respostas à nova realidade que se apresenta.94
Buscando suprir a insegurança jurídica no mercado de
consumo, em setembro de 1990 nascia o Código de Defesa do
Consumidor - CDC. Alicerçado à Constituição de Federal e ao
Código Civil Brasileiro, seu objetivo não se limitava a positivar um
conjunto de normas e diretrizes que visavam amparar e garantir
direitos e deveres da relação jurídica de consumo, mas promover a
igualdade, a defesa e a proteção do consumidor em decorrência da
flagrante disparidade entre a vulnerabilidade do consumidor e o
poderio do fornecedor.
Quando da promulgação do CDC, o Brasil passava por um
processo intenso de transformação em meio ao desabrochar da Era
________________________
92

Nesse sentido: BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em
mercadoria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
93

A E-bit, empresa especializada em informações sobre o comércio eletrônico, divulgou a 34a edição
do Webshoppers, um estudo completo do e-commerce brasileiro no ano de 2016. Segundo os dados,
no Brasil, no primeiro semestre de 2016, 23,1 milhões de consumidores fizeram pelo menos uma
compra virtual, representando um aumento de 31% se comparado com o ano anterior. Estimava-se
que, até o fim do ano, haja um faturamento de R$44,6 bilhões através do ecommerce que, apesar da
recessão econômica, mantem-se, até então, no mesmo índice alcançado em 2015. Disponível em:
<http://www.fecomercio.com.br/public/upload/editor/pdfs/ws34_pt.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2017.
94

Segundo Miragem, “o desafio, atualmente, diz respeito: (a) à definição de sobre o que e como
legislar; (b) ao estabelecimento de um nível adequado de efetividade das normas aplicáveis às
relações realizadas por intermédio do meio eletrônico; e (c) à interpretação das normas já existentes
para essa mesma finalidade”. MIRAGEM, Bruno. Responsabilidade por danos na sociedade da
informação e proteção do consumidor: desafios atuais da regulação jurídica na Internet. Revista de
Direito do Consumidor, São Paulo, v. 70, p. 41-92, abr./jun. 2009.

Caroline Mocellin | 61

Digital.95 Com o passar do tempo, surgiram novos desafios aos
legisladores e aplicadores do Direito, dentre eles: a
desmaterialização do meio, a despersonalização das transações
eletrônicas, a atemporalidade, a desterritorialização e a
desconfiança dos consumidores sobre o comércio eletrônico.96
Apesar de ser uma legislação relativamente jovem quando em
paralelo com as demais do sistema jurídico brasileiro, persistiam
lacunas em seu texto que necessitavam ser sanadas para que
houvesse a retomada do devido compasso com a realidade
tutelável.97
Diante desse novo cenário das relações jurídicas de consumo,
despontam práticas abusivas relacionadas à direitos da
________________________
95

“O nosso mundo está em processo de transformação estrutural desde há duas décadas. É um
processo multidimensional, mas está relacionado à emergência de um novo paradigma tecnológico,
baseado nas tecnologias de comunicação e informação, que começaram a tomar forma nos anos 60 e
que se difundiram de forma desigual por todo o mundo. Nós sabemos que a tecnologia não
determina a sociedade: é a sociedade. A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as
necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizaram as tecnologias. Além disso, as
tecnologias de comunicação e informação são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos sociais
da própria tecnologia.” CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo. A Sociedade em Rede: do
conhecimento à ação política. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2005, p. 17. Disponível
em:
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/a_sociedade_em_rede__do_conhecimento_a_acao_politica.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2016
96

MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor: um
estudo dos negócios jurídicos de consumo no comercio eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2004, p. 63.
97

Tramita, desde 2010, no Congresso Nacional, o Projeto de Lei no 81, fruto do trabalho de juristas
instalada no Senado Federal a partir de 2010, sob a presidência do Ministro Antonio herman
Benjamin, de modo regulamentar o comercio eletrônico, tendo sido apreciado pelo Senado em
novembro de 2015 e remetido, na mesma data, à Câmara dos Deputados, onde tramita sob regime
de – aparente – prioridade.. Após 6 anos de tramite, nos parece não haver perspectivas de breve
promulgação, fato que acarreta na desatualização legislativa antes mesmo de sua vigência. Para
maiores informações acerca do PL, recomenda-se a sua leitura. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2084615>. Acesso
em: 22 out 2016. No mesmo sentido, há, também, o Projeto de Lei no 1.589/99, anteprojeto
elaborado pela Comissão de Direito da Informática da OAB/SP. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16943>. Acesso em:
21 out 2016. Frente a esse cenário, o comércio eletrônico no Brasil permanece tutelado pelo Decreto
no 7.962/13, de iniciativa do governo federal, com o intuito de facilitar o atendimento ao consumidor,
tutelar
o
direitos,
e
regular
compras
coletivas.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm>. Acesso em: 21
out 2016.
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personalidade dos consumidores no espaço eletrônico,98 tais como
a privacidade, intimidade, honra, imagem e a proteção de dados
pessoais, que se encontravam – e ainda encontram-se – despidos
de proteção frente à inexistência de legislação que tutelasse,99
especificamente, sua proteção jurídica, restando, portanto, a tutela
ampla e genérica da Constituição Federal e do Decreto 7.962/2013.
Consequentemente, torna-se necessária a leitura dos textos legais
passados, com os olhos para o futuro, através do uso de
instrumentos jurídicos que possibilitem a sua adequação à
realidade da Sociedade da Informação.
Nessa perspectiva, poder-se-ia, para iniciar a mutação100 das
legislações ao novo cenário jurídico, adaptar os conceitos básicos
da relação de consumo, ou seja, a definição de produto/serviço,
consumidor e fornecedor. O produto/serviço, na Sociedade da
Informação, pode ser definido como a atividade fornecida de forma
________________________
98

“É certo ter surgido uma nova espécie de consumidor no mercado de consumo – a do consumidor
internauta – e, com ela, a necessidade de proteção normativa, já tao evidente no plano da economia
tradicional, tounou-se ainda mais pronunciada para esse novo personagem já que ele, aventurado
por “mares nunca antes navegados”, teve sua vulnerabilidade gravemente acentuada”. LUCCA,
Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto (coord.). Direito & Internet, vol II: Aspectos jurídicos
relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 27.
99

Como bem expõe Claudia Lima Marques, persiste a necessidade regulação jurídica do comércio
eletrônico visto que há a unilateralidade visível e uma bilateralidade escondida, dando ensejo à uma
nova espécie de vulnerabilidade: a eletrônica. In: Marques, Claudia Lima. Confiança no comércio
eletrônico e a proteção do consumidor: Um estudo dos negócios jurídicos de consumo no
comercio eletrônico. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 71.
100

Apesar de o fenômeno das mutações serem aplicadas, segundo a doutrina, à Constituição, nada
impede que haja o mesmo processo para com as legislações infraconstitucionais. De acordo com
Gilmar Mendes, “Ocorre que, por vezes, em virtude de uma evolução na situação de fato sobre a qual
incide a norma, ou ainda por força de uma nova visão jurídica que passa a predominar na sociedade,
a Constituição muda, sem que as suas palavras hajam sofrido modificação alguma. O texto é o
mesmo, mas o sentido que lhe é atribuído é outro. Como a norma não se confunde com o texto,
repara‐se, aí, uma mudança da norma, mantido o texto..” MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO,
Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 11a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 132. No
mesmo sentido, Uadi Lammêgo Bulos, segundo o qual mutação constitucional é “... o processo
informal de mudança da Constituição, por meio do qual são atribuídos novos sentidos, conteúdos até
então não ressaltados à letra da Lex Legum, quer através da interpretação, em suas diversas
modalidades e métodos, quer por intermédio da construção (construction), bem como dos usos e
costumes constitucionais.” BULOS, Uadi Lammêgo. Mutação Constitucional. São Paulo: Saraiva,
1997, p. 57.
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onerosa - seja direta ou indiretamente,101 sem que seja necessária a
presença física e simultânea do consumidor e do fornecedor em
um mesmo local para a perfectibilização da relação de consumo,
tornando-se válida e eficaz a contratação pela via eletrônica. O
fornecedor, denominado também de provedor, é pessoa física ou
jurídica que desenvolve produto ou serviço em meio eletrônico ao
passo que consumidor, também pessoa física ou jurídica, é o
destinatário final que utiliza o produto e/ou serviço, também
conhecido como usuário, conceitos esses abrangidos pelo artigo 3o
do Código de Defesa do Consumidor.102 Essa é a principal
fundamentação utilizada para a aplicação da responsabilidade civil
objetiva dos provedores com fulcro no CDC.
Também é possível a caracterização do usuário da Internet
sendo consumidor com fundamento no artigo 17 da lei 8.078/1990,
denominado por seu turno de consumidor bystander, quando
vítima de evento danoso causado por defeito do produto ou por
falha da prestação do serviço que não oferece a segurança que dele
legitimamente o espera.103 Essa extensão do campo de aplicação do
CDC através da dilatação dos conceitos basilares que possibilitam o
emprego dessa legislação de forma mais abrangente, promove a
proteção de pessoas que, a despeito de não serem consumidores,
são vulneráveis, na medida em que são atingidas pelas atividades
desenvolvidas por fornecedores de produtos e serviços.
________________________
101

“Quando se trata de provedor de acesso comercial, o serviço é prestado de modo oneroso,
mediante remuneração direta, paga pelo consumidor (variável conforme a velocidade e forma de
conexão, o tempo de acesso e a utilização de serviços adicionais), ou de modo aparentemente gratuito
para o consumidor, mediante remuneração indireta, paga pelos anunciantes e pelas companhias
telefônicas.” LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet.
São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 26
102

MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 5a ed. ver., atual. e ampl. São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 2014, p. 111
103

BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de
Direito do Consumidor. 5a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.
108.
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Frente a esses fatos, percebe-se que predominou, por muito
tempo, em meio o surgimento da Sociedade da Informação, o
critério da responsabilidade objetiva com fundamento do Código
de Defesa do Consumidor frente às relações de consumo
estabelecidas na Web entre usuário-consumidor e provedorfornecedor como forma de determinar a responsabilidade civil por
danos ocorridos na Internet provenientes da atividade
desenvolvida pelo provedor, fundada na ideia dos riscos104
eminentes na Internet, devendo o provedor suportá-los.105 Ainda,
detecta-se que a jurisprudência, em momento anterior à legislação
específica, prevendo a responsabilidade civil dos provedores por
dano decorrente de conteúdo gerado por terceiro na Internet,
vinha aplicando, em diversos casos, o regime da responsabilidade
objetiva com respaldo legal também no CDC.106
________________________
104

Apesar das diversas teses que circulam as teorias do risco, tais como a teoria do risco-proveito,
risco profissional, risco integral e risco excepcional, não resta dúvida da opção legislativa pela teoria
do risco criado, refletido no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor há a predominância
da teoria do risco-proveito.
105

Entendimento este defendido por Carlos Roberto Gonçalves, porque “uma vez que aloja
informação transmitida pelo site ou página, assume o risco de eventual ataque a direito
personalíssimo a terceiro”. GONÇALVES, Carlos Roberto. Comentários ao Código Civil: parte
especial: direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003, v.11, p. 88.
106

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR
REJEITADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. internet. ANÚNCIO
DE SERVIÇOS SEXUAIS COM DADOS DA AUTORA. denúncia de abuso comprovada. manutenção da
página. ato ilícito configurado. defeito do serviço. danos morais CONFIGURADOS. majoração do
quantum indenizatório. - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Aplicável ao
caso o Código de Defesa do Consumidor, embora a relação estabelecida entre a autora e o réu
não se dê mediante remuneração direta, ou seja, mediante o pagamento por aquela pelo
serviço disponibilizado por este. Ocorre que o conceito de remuneração, para fins de aplicação
do art. 3º, § 2º, do CDC, permite interpretação mais ampla, em favor do consumidor, para
abranger a remuneração indireta, como acontece na espécie, em que o requerido não recebe
valores da autora, mas de terceiros, que utilizam os mais variados serviços prestados, como
por exemplo, anúncios no Google, soluções empresariais na internet, dentre outros.
Precedentes do STJ e do TJRS. - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PROVEDOR DE SITE
DECORRENTE DE ANÚNCIO OFENSIVO - Há responsabilidade objetiva da empresa bastando
que exista, para caracterizá-la, a relação de causalidade entre o dano experimentado pela
vítima e o ato do agente, surgindo o dever de indenizar, independentemente de culpa ou dolo.
O fornecedor de produtos e serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados por defeitos relativos aos produtos e prestação de serviços que
disponibiliza no mercado de consumo. A empresa responde por danos morais in re ipsa quando

Caroline Mocellin | 65

O primeiro argumento que fundamenta o emprego da
responsabilidade objetiva por dano decorrente de conteúdo gerado
por terceiro, objeto da presente pesquisa, é a vulnerabilidade
técnica107 do consumidor em localizar o material ilícito e o seu
responsável.108 O segundo, é de natureza financeira e econômica,
na medida em que o provedor possui maior aporte para reparar os
danos causados aos seus usuários, além do fato de obter vantagem
no desenvolvimento da sua atividade. Nesse sentido, Carlos
Affonso Pereira de Souza esclarece que

disponibiliza serviço defeituoso no mercado de consumo. Caso em que restou evidenciado o
defeito do serviço, em razão da veiculação de anúncios de serviços sexuais contendo dados da
autora. Comprovado nos autos que a usuária lesada denunciou o abuso à empresa demandada
que não tomou qualquer providência para fazer cessar as ofensas, como a exclusão do
indigitado anúncio. - danos morais – configuração e quantum indenizatório -Inexistente dúvida
quanto à configuração do dano moral, pois constou no site da demandada anúncio oferecendo
serviços sexuais com os dados para contato da autora. Logo, patente a violação a direito da
personalidade do consumidor por equiparação, restando desnecessária a comprovação do prejuízo
psicológico, uma vez que evidente o abalo psicológico decorrente da conduta lesiva ora examinada. O
valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais deve refletir sobre o patrimônio da
ofensora, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica ao resultado lesivo
produzido, sem, contudo, conferir enriquecimento ilícito ao ofendido. Majoração do quantum fixado
na sentença.” (grifo nosso) RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 9a
Câmara Cível. Apelação Cível no 70044213767. Apelante: M. R. D. C. Apelado: D. L. Relator:
Desembargador Leonel Pires Ohlweiler. Julgado em: 23 de novembro de 2011.
107

De acordo com Têmis Limberger, no que tange o comércio eletrônico, tornou-se imprescindível
sua regulamentação específica diante da acentuada vulnerabilidade dos consumidores, destacando-se
a “vulnerabilidade técnica, a qual se configura por uma série de motivos, sendo os principais: a falta
de informação, informações prestadas incorretamente e, até mesmo, o excesso de informações
desnecessárias, esta última, muitas vezes, tendo o condão de impedir que o consumidor se aperceba
daquelas que realmente interessam. Enfatiza-se, ainda, a dificuldade de o consumidor possuir os
conhecimentos específicos acerca das propriedades, dos malefícios e das consequências em geral da
utilização ou contato com os modernos produtos ou serviços”. LIMBERGER, Têmis; MORAES, Carla
Andreatta Sobbé. Comércio Eletrônico: a vulnerabilidade do consumidor pela (des)informação e a
responsabilidade civil dos provedores de Internet. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo,
vol. 97, p. 255-70, jan./fev., 2015.
108

Esse argumento é refurtado por Marcel Leonardi, segundo o qual não é possível negar “que o
procedimento de rastreamento de usuários e conexões seja trabalhoso, exigindo, em muitas ocasiões,
a colaboração de profissionais especializados em informática, mas ele não representa óbice
intransponível que possa justificar um sistema de responsabilidade objetiva dos provedores”. In:
LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2005, p. 37.
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O entendimento a favor da responsabilização dos provedores de
forma objetiva, por sua vez, encontra-se usualmente ancorado ou
na caracterização da atividade do risco ou no defeito da prestação
do serviço em relação de consumo.
A discussão sobre o dever de monitoramento é fundamental para
compreender os contornos da responsabilidade objetiva dos
provedores, já que os mesmos poderiam ser condenados apenas
pela exibição do conteúdo lesivo (seja porque isso é um risco
inerente de sua atividade ou porque o seu serviço foi prestado de
forma defeituosa).
A segunda pergunta então seria: deve o provedor responder se,
uma vez ciente do conteúdo reputadamente danoso, falha em
removê-lo, usualmente quando notificado pela vítima? Note-se
que na segunda pergunta está pressupondo o entendimento de
que o provedor não responde pela simples exibição do conteúdo,
mas por uma conduta (ativa ou passiva) de não remoção do
material contestado.
O posicionamento do STJ sobre os provedores de serviço em geral
precisa ser analisado com atenção porque, se por um lado o
tribunal reconhece as relações em foco estão sob a égide do
Código de Defesa do Consumidor, por outro ele não impõe aos
provedores uma responsabilidade de natureza objetiva, que seria
a regra das relações submetidas ao CDC – levando assim à
resposta negativa à primeiro pergunta (“os provedores não têm o
dever de monitorar e não respondem pela simples exibição do
conteúdo”) e ao necessário exame da segunda, isso é, se
respondem então os provedores por não retirarem do ar o
conteúdo uma vez cientes da sua existência.109

Os fundamentos extralegais são de suma importância para
uma visão sistêmica da problemática e corroboram, na medida do
possível, com a tese que aqui se defende, mas há que se considerar
com mais tenacidade os embasamentos legais e jurídicos. Nesse
sentido, a responsabilidade objetiva dos provedores, ainda que
intermediários entre os usuários, teria aplicação frente ao fato de
________________________
109

DE SOUZA, Carlos Affonso Pereira. Responsabilidade civil dos provedores de acesso e de
aplicações na internet: evolução jurisprudencial e os impactos da lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da
Internet). In: LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo, (Coord.). Marco Civil da Internet. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 798.
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os fornecedores preencherem os requisitos do artigo 3o do CDC e
perceberem remuneração decorrente das suas atividades, ainda
que de forma indireta,110 na medida em que os usuários, apesar de
gozarem os serviços de forma aparentemente gratuita, alimentam
os provedores pelo consumo de propagandas, mershandising,
publicidade, patrocínio e outras práticas costumeiras nos meios
informáticos. Logicamente, essa situação acarreta no surgimento
de uma relação de consumo111 e deve, consequentemente, ser
aplicado o regime apropriado, regrado pelo CDC.112 Sob esse ponto
________________________
110

A respeito do tema, Cláudia Lima Marques expõe que a expressão do artigo 3o do Código de Defesa
do Consumidor, ao se referir à remuneração percebida pelos fornecedores “significa uma importante
abertura para incluir serviços de consumo remuderados indiretamente, isto é, quando não é o
consumidor individual paga, mas a coletividade [...] ou quando ele paga indiretamente o ‘benefício
gratuito’ que está recebendo [...]”. BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima;
BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. 5a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, p. 115.
111

Leonardi, contudo, discorda. Segundo o autor, “O provedor de conteúdo pode disponibilizar
informações a título gratuito, permitindo o acesso incondicional de qualquer pessoa, ou apenas a
pessoas previamente cadastradas em um determinado serviço, ou a título oneroso, condicionando o
acesso ao pagamento de uma quantia única ou periódica ou à assinatura mensal, utilizando senhas
para impedir o acesso de terceiros. O mero acesso a uma página ou website disponibilizado
livremente na Internet não caracteriza nenhuma relação de consumo, não se podendo considerar,
em tal hipótese, o provedor de conteúdo como fornecedor e o usuário consumidor, o qual é livre
para buscar as informações que desejar, em qualquer dos inúmeros provedores de conteúdo que as
oferecerem. A relação de consumo estará configurada se o provedor de conteúdo comercializar
especificamente determinadas informações, exercendo sua atividade a titulo oneroso, e
condicionando o acesso a pagamento prévio de determinada quantia pelo usuário, fornecendo-lhes
nome e senha exclusivos para tanto”. LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores
de serviços de Internet. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 31.
112

Nota-se jurisprudência peculiar que, apesar de reconhecer a relação de consumo existente entre
provedor e usuário devido, aplica o regime do Código Civil, segundo a responsabilidade subjetiva:
“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FACEBOOK. FOTO
ADULTERADA. MENSAGEM OFENSIVA. SERVIDOR DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SERVIÇO REMUNERADO VIA DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA. POSSIBILIDADE. Da aplicação
do Código de Defesa do Consumidor. 1. O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor exige,
para que incida o precitado diploma, que o serviço seja fornecido mediante remuneração, o
que não é suficiente para excluir a qualificação como serviços gratuitos. 2.Não há se confundir
gratuidade com não-remuneração, pois, enquanto a gratuidade diz respeito à ausência de
contraprestação direta, de onerosidade para o consumidor do serviço, compreende-se o termo
não-remuneração como a falta de qualquer rendimento ou ganho, inclusive de forma indireta.
3. É inegável que o réu obtém remuneração indireta pelo serviço Facebook, por meio da
divulgação de propagandas, o que certamente contribui para que este aufira ganhos
econômicos consideráveis, o que repercute inclusive na astronômica valorização de suas
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de vista não se olvida, em momento algum, que recorrentes são as
situações em que os usuários são vítimas de evento danoso
causado por defeito do produto ou por falha da prestação do
serviço na medida em que não obtém a segurança que deles
legitimamente esperam, seja for dano direto ou indireto.113
Quanto à responsabilidade por dano decorrente de conteúdo
gerado por terceiro, o primeiro ponto a ser ressaltado é que, apesar
de não possuírem o dever de fiscalização de forma prévia, tal dever
surge em momento posterior. Logo, não responderão os
provedores de modo objetivo, se quer subjetivo, pelo simples fato
de existir conteúdo ilícito na Internet, visto que não possuem o
dever de fiscalização prévia, atendendo ao direito fundamental à
liberdade de expressão e a vedação à censura, não havendo,
portanto, falha ou defeito da prestação de serviço. Contudo, a
partir do momento em que o provedor de Internet é notificado

ações, de forma que é perfeitamente aplicável ao caso em exame o Código de Defesa do
Consumidor, sendo viável, por conseguinte, a inversão do ônus probandi. Mérito do recurso em
exame. 4. Através do facebook o réu atua como provedor de hospedagem, possibilitado aos usuários
do serviço criarem suas paginas pessoais, armazenando informações e trocando mensagens
eletrônicas instantaneamente. 5.A responsabilidades dos provedores de hospedagem é de ordem
subjetiva, devendo restar comprovada a culpa, nos termos do artigo 186 do Código Civil.
6.Perfeitamente delineada a ocorrência do dano, o qual se identifica ter restado suficientemente
demonstrado por meio das cópias das mensagens ofensivas, além de configurada a responsabilidade
do réu por tais eventos, em razão de não ter realizado o controle posterior, após a denúncia
efetivada, sobre as páginas pessoais denunciadas 7. No que tange à prova do dano moral, por se
tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui
natureza compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da conduta da parte ré,
decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos
alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro. 8. O valor a ser arbitrado a título de
indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as
condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta
ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em
ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Negado provimento ao recurso da
demandada e dado provimento ao apelo da postulante.”. RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul. 5a Câmara Cível. Apelação Cível no 70057383093. Apelante: Sandra Rodrigues
de Oliveira. Apelado: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. Relator: Desembargador Jorge Luiz
Lopes do Canto. Julgado em 18/12/2013.
113

Trata-se da clássica conceituação de consumidor bystander. In: BENJAMIN, Antonio Herman V.;
MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. 5a ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 109.
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acerca desse material,114 surge um dever imposto ao provedor de
evitar a propagação do ilícito e fazer cessar o dano de imediato,
dever esse que tem com os seus consumidores e totalmente
desvinculado à ofensa.115
Frisa-se:
de
suma
importância
desassociar
a
responsabilização do provedor pelo simples fato de terceiro haver
disponibilizado conteúdo danoso – o que parece ser uma questão
superada, mas que ainda causa confusão na jurisprudência – e
________________________
114

De praxe, os provedores de Internet oferecem, em sua plataforma de serviço, mecanismos que
possibilitam que haja uma maior e melhor comunicação entre os usuários e o próprio fornecedor,
desde contato à espaço específico para denúncia de conteúdos impróprios.
115

“CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC.
PROVEDOR DE CONTEÚDO. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO POSTADO NO SITE
PELOS USUÁRIOS. DESNECESSIDADE. MENSAGEM DE CUNHO OFENSIVO. DANO MORAL.
RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO
ILÍCITO. RETIRADA DO AR EM 24 HORAS. DEVER. SUBMISSÃO DO LITÍGIO DIRETAMENTE AO
PODER JUDICIÁRIO. CONSEQUÊNCIAS. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 14 DO CDC E
927 DO CC/02. 1. Ação ajuizada em 26.02.2008. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora
em 14.08.2012. 2. Recurso especial em que se discute os limites da responsabilidade de
provedor de rede social de relacionamento via Internet pelo conteúdo das informações
veiculadas no respectivo site. 3. A exploração comercial da internet sujeita as relações de consumo
daí advindas à Lei nº 8.078/90. 4. A fiscalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das
informações postadas na web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado,
de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não
examina e filtra os dados e imagens nele inseridos. 5. O dano moral decorrente de mensagens
com conteúdo ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos
provedores de conteúdo, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art.
927, parágrafo único, do CC/02. 6. Ao ser comunicado de que determinada postagem possui
conteúdo potencialmente ilícito ou ofensivo, "deve o provedor removê-la preventivamente no
prazo de 24 horas, até que tenha tempo hábil para apreciar a veracidade das alegações do
denunciante, de modo a que, confirmando-as, exclua definitivamente o vídeo ou, tendo-as por
infundadas, restabeleça o seu livre acesso, sob pena de responder solidariamente com o autor
direto do dano em virtude da omissão praticada. 7. Embora o provedor esteja obrigado a remover
conteúdo potencialmente ofensivo assim que tomar conhecimento do fato (mesmo que por via
extrajudicial), ao optar por submeter a controvérsia diretamente ao Poder Judiciário, a parte induz a
judicialização do litígio, sujeitando-o, a partir daí, ao que for deliberado pela autoridade competente.
A partir do momento em que o conflito se torna judicial, deve a parte agir de acordo com as
determinações que estiverem vigentes no processo, ainda que, posteriormente, haja decisão em
sentido contrário, implicando a adoção de comportamento diverso. Do contrário, surgiria para as
partes uma situação de absoluta insegurança jurídica, uma incerteza sobre como se conduzir na
pendência de trânsito em julgado na ação. 8. Recurso especial provido.” BRASIL. Superior Tribunal
de Justiça. 3a Turma. Recurso Especial 1338214 - MT 2012/0039646-0. Recorrente: Google Brasil
Internet LTDA. Recorrido: Roger Eduardo Sassaki. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em:
21 de novembro de 2013.
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direcionar a responsabilidade para a falha de deveres provenientes
da relação de consumo que os provedores assumem com os
usuários de serviço. Possuem os usuários a legítima expectativa de
haver o mínimo de segurança no ambiente virtual, bem como o
célere atendimento à eventuais problemas que possam surgir no
uso do serviço, decorrentes da confiança que deposita nele. Nessa
senda, caso o provedor não indisponibilize o conteúdo ou bloqueie
o seu acesso após a notificação, incorrerá em falha do serviço por
não agir de acordo com seus deveres perante os usuários e, como
consequência, deverá arcar com a indenização de forma solidária
com o autor direto do dano. Nesse sentido, o artigo 7o do CDC ao
dispor que “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo”. Pode, portanto, o consumidor, intentar todas as
medidas judiciais cabíveis em face de todos os envolvidos diretos
no dano surgido da exposição do conteúdo de forma pública ou os
que tiverem a propiciado.116
Esse era o entendimento predominante e pacificado no
Superior Tribunal de Justiça em momento anterior ao Marco Civil
da Internet,117 principalmente em casos nos quais envolvia-se
direitos autorais, concretizando a adoção do mecanismo americano
Notice and Take Down (notifique e derrube)118 que, sinteticamente,
aduz o dever de o provedor retirar o conteúdo reclamado por um
usuário, até mesmo quando feita a notificação de forma
extrajudicial, sob pena de responder solidariamente com o autor
________________________
116

LIMBERGER, Têmis; MORAES, Carla Andreatta Sobbé. Comércio Eletrônico: a vulnerabilidade do
consumidor pela (des)informação e a responsabilidade civil dos provedores de Internet. Revista de
Direito do Consumidor, São Paulo, vol. 97, p. 255-70, jan./fev., 2015.
117

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 4a Turma. Recurso Especial 1.396.417/MG. Recorrente:
Google Brasil Internet LTDA. Recorrido: Automax Comercial LTDA. Relatora: Ministra Nancy
Andrighi. Julgado em: 07 de novembro 2013.
118

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Digital Millenium Copyright Act of 1998. Disponível em:
[http://copyright.gov/legislation/dmca.pdf]. Acesso em: 04.04.2015.
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imediato do dano119 – entendimento esse que, desde já,
ressaltamos, foi extirpado com a Lei 12.965/14.120
Cronologicamente, primeiro nota-se que com o passar do
tempo a tese da aplicação da responsabilidade objetiva dos
provedores com fulcro no Código de Defesa do Consumidor121 e na
teoria do risco do Código Civil122 foi perdendo força e passou a
então concorrer com a aplicação da responsabilidade subjetiva com
fundamento de que, frente ao direito fundamental à liberdade lato
sensu, não poderia o provedor estabelecer uma fiscalização ou
filtro prévio às comunicações estabelecidas através da Internet, sob
________________________
119

ROSSETTO, Guilherme Ferreira; ANDRADE, Henrique dos Santos; BENATTO, Pedro Henrique
Abreu. A responsabilidade dos Provedores de Aplicações no Marco Civil da Internet: reflexões sobre a
viabilidade da medida com foco nos problemas que assolam o judiciário. Revista de Direito
Privado, São Paulo, vol. 69, p. 47-67, set. 2016.
120

Quanto à essa opção legislativa, Anderson Schreiber faz duras críticas, pois “Em vez de disciplinar
o notice and takedown, instituindo garantias recíprocas e assegurando a eficiência do seu
funcionamento, a Lei 12.965 de 23 de abril de 2014 – conhecida como Marco Civil da Internet -,
estabeleceu um mecanismo extremamente engessado, que cria uma proteção intensa para as
sociedades empresárias que exploram redes sociais e reduz o grau de proteção que já vinha sendo
fixado pela jurisprudência brasileira para usuários da internet. [...] Pior: na dicção legal do art. 19, o
descumprimento de ordem judicial passa a ser condição necessária para a responsabilização dos
provedores. Nesse contexto, a propositura de ação judicial deixa de ser mero instrumento de
proteção dos direitos da vítima e de obtenção da reparação para se tornar uma condição sine qua
non da responsabilidade civil”. SCHREIBER, Anderson. Marco Civil da Internet: Avanço ou
Retrocesso? A responsabilidade civil por dano derivado do conteúdo gerado por terceiro. In: LUCCA,
Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto (coord.). Direito & Internet. Vol II. Aspectos jurídicos
relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008, pp. 289-297.
121

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” BRASIL. Lei no
8.078, de 11 de Setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 10 mar. 2016.
122

Segundo Binicheski, os provedores de Internet não possuem uma atividade cujo risco é inerente e
sim adquirido, variante com a adequação a que o serviço é usado: “Em verdade, os perigos
encontráveis na Internet são os mesmos existentes no uno físico, e o que deve ser levado em conta é
apenas um novo meio, cujas formidáveis oportunidades surgidas revelam que os usos ilícitos
constituem a maioria de suas funcionalidades. Pelo fato de alguns a utilizarem para fins ilícitos não
poderá ser considerada como meio perigoso, tornando o empresário que desenvolve atividade
econômica no fornecimento de serviços essenciais ao seu funcionamento responsável ilimitado pelas
condutas indevidas de terceiros”. BINICHESKI, Paulo Roberto. Responsabilidade civil dos
provedores de Internet: direito comparado e perspectivas de regulação no direito brasileiro. São
Paulo: Juruá, 2011, p. 210.
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pena de censura. Dessa forma, não havendo dever imposto aos
provedores de Internet em evitar o dano, não havia respaldo para a
sua aplicação, apesar de ser paulatinamente reconhecida relação de
consumo, pois não haveria falha ou defeito do produto ou
serviço.123 Fatos esses, frisamos, novamente, reforça o
entendimento de que há, em um primeiro momento, um ranço
doutrinário e jurisprudencial para reconhecer o marco institutivo
da responsabilidade civil dos provedores de Internet após a
notificação dos mesmos, visto que a fundamentação das decisões
aduzia a violação à liberdade e a prática da censura na retirada de
conteúdos ofensivos, o que somente de fato ocorreria frente a
hipótese de ser responsabilizado em momento anterior à qualquer
notificação da existência do conteúdo gerado por terceiro.
Nessa esteira, houve quem utilizou como argumento a
possibilidade de aplicação da excludente de fato de terceiro,
afastando a responsabilidade objetiva com respaldo no Código de
Defesa do Consumidor,124 devendo o provedor provar que o
acidente de consumo não foi gerado devido à defeito do produto ou
do serviço e sim da conduta de terceiro, responsável pelo conteúdo
na Rede, o que romperia com o nexo de causalidade entre o
provedor e o dano. Necessário, uma vez mais, fazer notar que os
argumentos não analisam objetivamente o problema, pelo
contrário, problematizam questões já resolvidas, ignorando ou até
mesmo despercebendo o verdadeiro foco da questão em análise. A
responsabilidade objetiva, por óbvio, não teria incidência pelo
mero fato de haver conteúdo ilícito decorrente de ato de terceiros e
________________________
123

SANTOS, Lucas Vicente Romero Rodrigues Frias dos. Responsabilidade civil dos provedores de
Internet por conteúdo gerado por terceiro. 2015. 183 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito,
Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 108.
124

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de
serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.” BRASIL. Lei no 8.078, de 11 de Setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em: 10 mar. 2016.
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sim pela falha da prestação do serviço ofertado pelo provedor
quanto ao dever indisponibilizar o conteúdo após a notificação do
usuário titular do conteúdo ao provedor responsável pela
plataforma de informação, dever esse desvinculado da conduta do
autor direto do dano, restringindo-se a tão somente a negligência
do provedor em cumprir seus deveres. Uma vez notificado, não
estaria ele cometendo censura ou uma fiscalização. Estaria o
provedor cumprindo um dever inerente à sua atividade de evitar
maiores danos ao usuário.
À vista do exposto, constata-se que após reiteradas
discussões, surgiram novas teses, ainda que isoladas, que
reconheciam a responsabilidade objetiva dos provedores a partir
do momento em que tomam ciência do fato e nada fazem para
evitar a propagação dano, defeito esse do serviço ofertado,
ensejando a responsabilidade objetiva segundo as normas
consumeristas, visto que a notificação gera o dever ao provedor de
bloquear o acesso ao conteúdo ilícito para com o usuário que se
sente lesado, dever esse essencial à relação de consumo existente
entre ambos.125
________________________
125

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELACIONAMENTO AMOROSO.
DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE CUNHO SEXUAL NA INTERNET. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA. PROVEDOR DE CONTEÚDO NA INTERNET.
VIOLAÇÃO À IMAGEM, À HONRA E À PRIVACIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
MANUTENÇÃO DO VALOR. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS.
DEFERIMENTO. APLICAÇÃO DO CPC/1973. [...] MÉRITO. I. É indiscutível nos autos que a autora e
o réu E.M.O tiveram relacionamento amoroso por aproximadamente um ano e seis meses. Da
mesma forma, restou incontroverso na presente demanda a publicação na internet de montagem de
fotografias de cunho sexual entre a demandante e o requerido E.M.O. II. Em relação ao réu E.M.O. e
à ré J.D.S., a qual também manteve relacionamento amoroso com o requerido, cabe ressaltar que se
trata de responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 927, do Código Civil, dependendo, para
se caracterizar, da comprovação da conduta ilícita, da culpa do agente, da existência do dano, bem
como do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. III. Apesar de o réu E.M.O. alegar que a
autora teria consentido no momento das fotografias e de que quem teria postado as mesmas foi a ré
J.D.S., tenho que a sua atitude foi imagens em questão e, principalmente, em não ter o devido
cuidado em seu armazenamento, o que veio a acarretar a publicação do material na Internet. IV. No
que tange à ré J.D.S., a sua responsabilidade está devidamente comprovada através da resposta do
ofício remetido à CLARO S.A., uma vez que foi informado que o IP utilizado para a publicação do
conteúdo na internet era de sua propriedade. Ademais, não convence a alegação de que teria sido o
réu E.M.O., seu companheiro à época dos fatos, quem publicou a montagem, pois não produziu
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Em paralelo, para ser factível a aplicação da responsabilidade
civil objetiva abarcada pelo Código Civil deveria haver, decorrente
de sua própria natureza, risco para direitos de outrem. Contudo, o
risco deverá ser diferenciado, vez que toda ação, em tese, gera um
risco.126 No mesmo sentido, o enunciado 38 da I Jornada de Direito
Civil, segundo a qual:
nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe cabia. V. Quanto ao réu G.B.I., a sua responsabilidade
é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, ou seja, a parte requerida responde,
independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor. Acontece
que, em que pese não ser responsável pela prévia fiscalização dos conteúdos que são postados
pelos seus usuários, cabia a retirada do vídeo com a montagem mencionada quando da
denúncia do mesmo, o que não ocorreu no presente caso. Nessa linha, o requerido deveria ter
agido com mais diligência para tornar indisponível o material na internet. Ainda, cumpre
ressaltar aqui, que, somente após o cumprimento da liminar na ação cautelar, é que o réu
efetivamente retirou o vídeo de seu site, ocasionando inúmeros transtornos à parte autora.
VI. Com esta conduta, os réus violaram a honra, a imagem e a vida privada da autora, direitos
protegidos p legislação infraconstitucional. Inteligência dos arts. 21 e 186, do Código Civil, e
do art. 5º, X, da Carta Magna. VII. Além de a hipótese dos autos refletir o dano moral in re
ipsa, os danos morais estão evidenciados, pelo depoimento das testemunhas, as quais
relataram grandes abalos no campo profissional e familiar da autora. Manutenção do quantum
indenizatório, eis que o valor arbitrado é justo, considerando a condição social das partes, o potencial
econômico do réu G.B.I., a gravidade do fato praticado por cada um, o caráter punitivo-pedagógico
da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. A correção
monetária pelo IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, e os juros
moratórios de 1% ao mês devem ser contados desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54, do
STJ, tudo como bem posta na sentença de primeiro grau. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O juízo a quo entendeu que os requisitos para a concessão do
benefício da justiça gratuita estavam preenchidos pela autora-impugnada. Assim, uma vez concedido
o benefício, cabia ao réu-impugnante demonstrar a suficiência econômica da beneficiária para arcar
com as despesas processuais, nos termos do art. 7º, da Lei nº 1.060/50, o que não ocorreu no
presente caso. Ao contrário, com base na prova testemunhal colhida, restou demonstrado que os
ganhos da impugnada caíram consideravelmente, pela sua baixa causados pelo abalo emocional.
PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. Por fim, vai deferido o pedido de reserva de honorários
contratuais, conforme o disposto no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, bem como a concordância do
atual procurador da parte autora. PREQUESTIONAMENTO. Quanto ao prequestionamento, o Órgão
Colegiado não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais e argumentos suscitados pelas
partes, mas a analisar fundamentadamente a matéria devolvida pelo recurso. PRELIMINARES
REJEITADAS. APELAÇÕES DOS RÉUS DESPROVIDAS. PEDIDO DE RESERVA DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEFERIDO.” RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 5a
Câmara Cível. Apelação Cível Nº 70066334558. Relator: Desembargador Jorge André Pereira
Gailhard. Julgado em: 31 de outubro de 2016.
126

“Afinal, também como lá se disse, a rigor, em maior ou menor grau, toda a atividade importa em
algum risco. Por isso que, fosse o caso de admitir havida uma responsabilidade sem culpa em
qualquer caso de risco, mais não seria preciso dizer senão que quem exerce uma atividade responde
pelo dano havido. Não haveria rzao para especificar que, a responsabilidade independente de culpa,
deve-se ostentar atividade que induza risco. Importa, então, que esse rico seja de alguma forma
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38 – Art. 927: A responsabilidade fundada no risco da atividade,
como prevista na segunda parte do parágrafo único do artigo 927
do novo Código Civil, configura-se quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano causar a pessoa
determinada um ônus maior do que aos demais membros da
coletividade.127

Ou seja, para afirmar que há, de fato, um risco de lesão a
direitos da personalidade na prestação de serviço de Internet, o
mesmo deveria decorrer do manejo do fluxo de conexão por parte
do provedor e não das interações humanas que, frente à falta de
imposição estatal, culmina num ambiente propício para praticas
ilícitas, argumento esse que sustentam os defensores da
responsabilidade subjetiva.128
Surge, por fim, a Lei 12.965/14, rompendo com antigos
paradigmas e criando novos na medida em que desconhece o dever
diferenciado.” GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Responsabilidade civil pelo risco da atividade:
uma clausula geral no Código Civil de 2002. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 111.
127
128

BRASIL. Conselho da Justiça Federal. I Jornada de Direito Civil. Enunciado 38.

Nesse sentido, o julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FACEBOOK. CRIAÇÃO
DE PERFIL FALSO. DENÚNCIA DE ABUSO COMPROVADA. OMISSÃO DO RÉU. LEI 12.965/2014
INAPLICÁVEL. “TEMPUS REGIT ACTUM”. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Lei 12.965/015 inaplicável. Nítida aplicação do brocado jurídico
"tempus regit actum" que sedimenta serem os atos jurídicos regidos pela lei da época em que
ocorreram. 2. Ação de indenização por danos morais proposta em desfavor de empresa proprietária
de rede social. Criação de página falsa, lançando conteúdo prejudicial à vida da parte autora.
3. Código de Defesa do Consumidor aplicável na espécie, pois a requerida se insere no conceito de
fornecedor de serviços previsto no art. 3º, § 2º, do CDC. Tratando-se de atividade de risco - com a
qual a ré aufere lucro -, em que qualquer pessoa pode facilmente criar falsos perfis, causando, assim,
dano à honra e imagem de outrem, é caso de responsabilidade civil objetiva, nos termos do
art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Ou seja, se este risco é inevitável e o réu o assume, diante
dos benefícios que obtém, responde pelos prejuízos. 4. Caso concreto em que comprovada a
denúncia do abuso ao demandado que se omitiu em tomar as providências necessárias ao seu
alcance para fazer cessar o dano alegadamente sofrido. Dano moral verificado. 5. Quantum
indenizatório mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos em que... fixado na sentença,
considerando as peculiaridades do caso concreto, e os parâmetros comumente adotados por esta
Corte. 6. Valor dos honorários mantidos, uma vez que de acordo com o artigo 20, § 3º, do Código de
Processo Civil. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul. 9a Câmara Cível. Apelação Cível nº 70064315039. Apelante: Facebook
Serviços Online do Brasil LTDA. Apelada: Mariana Moura Ercolani Novack. Relatora:
Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 29 de abril de 2015.
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do provedor de retirar o conteúdo após a notificação de seus
usuários, fato esse que o torna irresponsável pelo conteúdo ainda
que dele tenha conhecimento. Quanto a nova posição legislativa,
não faltam críticas, nem posições favoráveis. Em posição favorável,
levanta-se a questão da censura prévia dos conteúdos online e o
risco à liberdade de expressão que o sistema anterior, da
responsabilidade objetiva, infligia, como também os prejuízos que
acarretavam à inovação tecnológica.129 Em contramão, aduzem
outros que a impossibilidade de resolver os problemas pela via
extrajudicial onera o judiciário130 de forma incompatível com a
celeridade do mundo virtual e com as novas práticas de soluções
alternativas para resolução dos conflitos, de modo a desjudicializar
demandas,131 colocando em cheque a harmonia entre os direitos
fundamentais,132 descreditando a vulnerabilidade dos usuários e,
________________________
129

LEMOS, Ronaldo; SOUZA, Carlos Affonso Pereira; BRANCO, Sérgio. Responsabilidade Civil na
Internet: uma breve reflexão sobre a experiência brasileira e norte-americana. Revista de Direito
das Comunicações, São Paulo, vol. 1, p. 80-98, han./jun., 2010.
130

Em artigo publicado na Revista da Faculdade da Uniritter, André Perin levanta a questão do
“porque tudo está sendo judicializado? A resposta que se apresenta é que o Direito tem invadindo
todas as relações e o aplicador (Poder Judiciário) acaba sendo chamado a intervir a todo momento.
Isso porque o Direito no mundo contemporâneo tem alcançado todas as relações sociais”. NETO,
André Perin Schimidt. A judicializacao da política e das relações sociais no Brasil. Revista da
Faculdade
de
Direito
da
Uniritter.
Disponível
em:
<http://seer.uniritter.edu.br/index.php/direito/article/view/252/168>. Acesso em: 15 mar. 2017.
131

De acordo com Daniel Pimental Slaviero, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de
Telecomunicações, aduz que “a alternativa ao instituto da notificação – a judicialização do conflito –
seria a pior possível tanto para o autor de uma obra pirateada como para o conjunto da sociedade.
Trata-se, evidentemente, de um caminho incompatível com a celeridade do mundo virtual, e
antagônico à tendência de evitar o acionamento do Judiciário, já sobrecarregado”. SLAVIERO, Daniel
Pimental.
Na
Internet,
liberdade
com
responsabilidade.
Disponível
em:
<www.abert.org.br/web/index.php/impreartigos/item/20930-na-internet-liberdade-comresponsabilidade>. Acesso em 21 mar. 2017.
132

Contra a determinação do MCI, Márcio Cots e Ricardo Oliveira arrematam afirmando que “para a
modificação do procedimento, o legislador usou como justificativa ’assegurar a liberdade de
expressão e impedir a censura’, direito garantido constitucionalmente (art. 5.º, inc. IX). Todavia, não
se pode esquecer que outros direitos são tão ou mais importantes do que o acima citado, como o
direito à privacidade, por exemplo. Não podendo um ser preterido em benefício do outro.” COTS,
Márcio; OLIVEIRA, Ricardo. Sistemática de retirada de conteúdo da internet piorou com o
Marco Civil. Consultor Jurídico, 10 set. 2014. Disponível em: <www.conjur.com.br/2014-set10/sistema-retirada-conteudo-internet-piorou-marco-civil>. Acesso em: 15 mai. 2017.
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há quem sustente a sua inconstitucionalidade,133 vez que não há
mais responsabilidade do provedor frente à simples notificação
extrajudicial do dano, assunto este que será devidamente analisado
no decorrer do trabalho.

________________________
133

O artigo 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional, sob o viés de Roberto Cavalcanti, devido
ao fato de que “ (...) não há a menor razão de excluir os provedores de aplicações de internet do
campo de aplicação do CDC (LGL\1990\40) e despojar os consumidores de direitos já consolidados,
como é o caso de se ver indenizado pela responsabilização objetiva do fornecedor. O Marco Civil, ao
reverso, impõe a judicialização compulsória do conflito de interesses, o que, além de onerar
substancialmente o consumidor, só apura responsabilidade do provedor em caso de desobediência à
ordem judicial. Sem embargo, o art. 19 do Marco Civil traz um maior ônus econômico ao
consumidor, que terá que levar obrigatoriamente seu caso à justiça para ver solucionado seu
problema, amargando inevitável retardo na solução de lesões irreparáveis ou de difícil reparação.
Não há a menor dúvida que o art. 19 do Marco Civil é uma norma subversiva, pois, além de
desfavorecer o consumidor, como já frisado, sua aplicação estruturou-se para abarrotar os juizados
especiais (art. 19, § 3.º) e a desatender as exigências do bem comum (art. 5.º da LICC
(LGL\1942\3)).” CAVALCANTI, Roberto Flávio. A inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco
Civil
da
Internet.
Jus
Navegandi.
Julho
de
2014.
Disponível
em:
<http://jus.com.br/artigos/30560/a-inconstitucionalidade-do-artigo-19-do-marco-civil-dainternet>. Acesso em: 15 mai. 2017. No mesmo sentido, Patrícia Peck, segundo a qual sustenta que
“De fato, a Lei do Marco Civil da Internet acabou por elevar como direito mais importante, acima de
todos os outros, o da liberdade de expressão, na medida em que passou a proibir a remoção de
conteúdo da Internet sem ordem judicial, trazendo com isso uma nova fórmula jurídica no tocante
ao custo social e judicial a ser pago para gerenciar os excessos e abusos que são sometidos na web.
Até então, a tendência do Judiciário pátrio estava orientada no sentido de que todo dano deva ser
ressarcido e que, querendo ou não, os provedores de aplicação, assim como os de conexão, são
beneficiados em termos de geração de negócios, pelo volume de conteúdos que circula ou é publicado
na Internet. Sem isso, não haveria nem razão para a sua existência. O Marco Civil da Internet afastou
o entendimento de risco do próprio negócio relacionado a estes tipos de empresas, pelo qual poderia
recair até a responsabilidade objetiva, mesmo sem culpa sobre provedores, principalmente os de
aplicação”. PECK, Patrícia. Direito digital. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, pp. 515-517.

Capítulo 2
O novo sistema de responsabilidade civil
dos provedores por danos decorrentes de
conteúdo gerado por terceiro no marco
civil da internet
“Mais do que simplesmente adaptar seus institutos e conceitos à
mudança social que acompanha a revolução tecnológica, o Direito
Privado, em não raras ocasiões, deve promover soluções para
novos problemas, por meio de categorias consagradas pelo
costume, pelas normas sociais e pela arquitetura da Internet”.
Guilherme Magalhães Martins
Direito Privado & Internet

Há mais de 20 anos a Internet difunde-se, progressivamente,
em todos os espaços públicos e apodera-se dos privados.1 Com
________________________
1

Ilustra de forma curiosa Andy Johnson Laird, o fenômeno da expansão da Internet ao compará-lo
com uma bomba nuclear, porém, com uma diferença curiosa: o seu silêncio ensurdecedor. As
pessoas, diante das novas tecnologias, parecem estar assistindo ao vídeo de uma explosão, com o
som mudo e, ao se dar por conta, já é tarde de mais: a bomba virtual – caracterizada pela
dependência - já as teria pego. “Perhaps the most stunning thing about the Internet is that it has
exploded across the planet in total silence like a videotape of a nuclear test in the Nevada desert with
the sound turned off. The fireball went unnoticed by governments, politicians, bureaucrats, judges,
and lawyers. By the time the majority of the populace read their newspapers and saw the TV specials
on the Internet, it was too late; the shock-wave was upon them. The Internet already existed and
was controlled by thousands of computer techies who had (and will continue to have, by all
accounts) absolutely no intention of letting the "suits" run it. Early democracy was borne in the
hands of the Greeks, and its electronic future now rests in the hands of the Geeks”. In: JOHNSONLAIRD, Andy. The anatomy of the internet meets the body of the law. University of Dayton Law
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aproximadamente três bilhões de usuários,2 essa ferramenta
mostra-se capaz de modificar as relações institucionais e humanas
da sociedade,3 lidando de forma direta com o bem mais precioso da
nossa era: a informação.4
O incremento das Tecnologias da Informação e da
Comunicação5 culmina em não somente uma profunda mudança
social e cultural.6 Modifica, sobretudo, as relações de consumo.7
Surgem, pois, novos interesses, tanto jurídicos, como também

Review, 1997. Disponível em: <https://cyber.harvard.edu/ilaw/Contract/johnson-laird.html>.
Acesso em: 15 out de 2016.
2

Dado obtido no relatório Measuring the Information Society Report, publicado pela União
Internacional
de
Telecomunicação
em
2014.
Disponível
em:
[www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS2014_without_Annex_4.pdf
]. Acesso em: 30 mai. 2016.
3

TEFFÉ, Chiara Antonia Sapadaccini. Responsabilidade civil e liberdade de expressão no Marco Civil
da Internet: a responsabilidade civil dos provedores por danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiros. Revista de Direito Privado, São Paulo, vol. 63, p. 59-83, jun./set. 2015.
4

Como explica Luis Grandinetti Castanho de Carvalho, “a arma dos tempos modernos não é a
bomba, mas a informação. Quem detém a informação, tem o poder”. In: CARVALHO, Luis Gustavo
Grandinetti Castanho de. Direito de informação e liberdade de expressão. Rio de Janeiro:
Renovar, 1999, p. 3.
5

No mesmo sentido, Demócrito Ramos, destaca a importância das TIC’s ao afirmar que “os povos
não mais se medem pelo arsenal bélico ou domínios territoriais, mas pelo domínio e uso que fazem
das novas tecnologias da informação”. In: REINALDO FILHO, Demócrito Ramos. Responsabilidade
por publicações na Internet. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 1.
6

“Ao propiciar o advento do tempo real, a revolução das técnicas de comunicação ‘diminuiu’ o
mundo, tornando-o mais independente. Dito de outro modo, tornou-o mais integrado do ponto de
vista econômico, porém mais fragmentado do ponto de vista político, na medida em que abriu
caminho para modos inéditos de comunicação e de transmissões culturais instantâneas e
permanentes entre polos bastante longínquos, levando a proximidade física entre os indivíduos a ser
progressivamente substituída pelos efeitos interativos das redes tecnológicas de interligação no
tempo e no espaço”. FARIA, José Eduardo. Informação e democracia na economia globalizada. SILVA
JUNIOR, Ronaldo Lemos; WAISBERG, Ivo (Org.). Comércio eletrônico. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2001, p. 20.
7

“Desponta, então, ao lado da revolução tecnológica uma nova economia, baseada na globalização e
na desmaterialização parcial da riqueza, tendo em vista a possibilidade de cortar custos substanciais
e aumentar lucros empresariais, dando uma nova escala à atividade negocial, que alcança um
número cada vez maior de consumidores”. MARTINS, Guilherme Magalhães. Responsabilidade
civil por acidente de consumo na Internet. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014,
p. 44.
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sociais e patrimoniais, insuscetíveis de serem tratados com base
nos paradigmas do passado.8
A Internet, indubitavelmente, serviu de alicerce para o
acesso à informação e o exercício dos direitos fundamentais e
humanos da liberdade9 que tão duramente foram conquistados.
Contudo, o seu caráter global e a ausência de domínio absoluto
sobre as suas dimensões requerem profundas reflexões.10 Ainda
que a liberdade seja a essência desse novo formato de
comunicação, não significa que seja um universo paralelo, onde
inexistem leis11 ou responsabilidade por eventuais atos danosos.12
________________________
8

MARTINS, Guilherme Magalhães (coord.). Direito privado e internet. São Paulo: Atlas, 2014, p.
14.
9

A internet aumenta o poder decisório dos indivíduos e, consequentemente, incrementa a sua
liberdade, vez que este pode interagir sobre qualquer tema com uma multiplicidade de sujeitos em
diferentes lugares do globo e propicia maior aceitação e igualdade, na medida em que pouco
importa, na rede, as diferenças raciais, sociais, econômicas ou culturais. In: LORENZETTI, Ricardo L.
Comércio Eletrônico. Tradução de Fabiano Menke; com notas de Cláudia Lima Marques. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 44.
10

Adverte o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no ‘Livro Verde’ (documento que contém
todas as metas e ações do Programa Sociedade da Informação), sobre a posição que os usuários de
Internet vêm adotando frente às perspectivas sociais tecnológicas: “Assistir à televisão, falar ao
telefone, movimentar a conta no terminal bancário e, pela internet, verificar multas de transito,
comprar discos, trocar mensagens com o outro lado do planeta, pesquisar e estudar são hoje
atividades cotidianas, no mundo inteiro e no Brasil. Rapidamente nos adaptamos a essas novidades e
passamos – em geral sem uma percepção clara nem maiores questionamentos – a viver na Sociedade
da Informação, uma nova era em que a informação flui a velocidades e em quantidades há apenas
poucos anos inimagináveis, assumindo valores sociais e econômicos fundamentais. Como essa
revolução vem acontecendo? Que consequências tem trazido para as pessoas, as organizações e o
conjunto da sociedade? São perguntas cuja importância mal percebemos e que, na maioria das vezes,
não nos preocupamos em responder”. BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Livro
verde:
a
sociedade
da
informação.
Disponível
em:
<http://www.mct.gov.br/upd_blob/0004/4796.pdf>. Acesso em: 15 out. 2016.
11

De acordo com o Ministro Herman Benjamim, do Superior Tribunal de Justiça, “A Internet é o
espaço por excelência da liberdade, o que não significa dizer que seja um universo sem lei e sem
responsabilidade pelos abusos que lá venham a ocorrer. No mundo real, como no virtual, o valor da
dignidade da pessoa humana é um só, pois nem o meio em que os agressores transitam, nem as
ferramentas tecnológicas que utilizam conseguem transmudar ou enfraquecer a natureza de
subprincípio irrenunciável, intransferível e imprescritível que lhe confere o Direito brasileiro”.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2a Turma. Recurso Especial 1.117.633 - RO. Recorrente: Google
Brasil Internet LTDA. Recorrido: Ministério Público do Estado de Rondônia. Relator: Ministro
Herman Benjamin. Julgado em: 09 mar. 2010.
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A revolução digital não é cautelosa e nunca foi sua pretensão
ser. Não é do seu feitio aconselhar os usuários sobre como
portarem-se nesse novo ambiente, cientificar o Estado e os seus
usuários sobre os seus potenciais riscos, tampouco se interessa
pela regulamentação. No mais tardar, a coletividade passou a
sentir as consequências.13 A responsabilidade em lidar com a
12

Segundo Stoco, “O ser humano, porque dotado de liberdade de escolha e de discernimento, deve
responder por seus atos. A liberdade e a racionalidade, que compõem a sua essência, trazem-lhe, em
contraponto, a responsabilidade por suas ações ou omissões, no âmbito do direito, ou seja, a
responsabilidade é corolário da liberdade e da responsabilidade”. BITTAR, Carlos Alberto.
Responsabilidade civil nas atividades perigosas. In: CAHALI, Yussef Said (Coord.). Responsabilidade
civil: doutrina e jurisprudência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 93-95.
13

Atento à situação, o Núcleo de Informação e Coordenação (NIC.br), organismo executivo do
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), entidade criada pelo Governo Federal para coordenar e
integrar as iniciativas de serviços de Internet no Brasil, publicou, em 2012, a “Cartilha de Segurança
para Internet, alertando sobre os riscos existentes no ambiente virtual, trazendo a seguinte lista com
as suas especificações: Acesso a conteúdos impróprios ou ofensivos: ao navegar você pode se
deparar com páginas que contenham pornografia, que atentem contra a honra ou que incitem o ódio
e o racismo. Contato com pessoas mal-intencionadas: existem pessoas que se aproveitam da falsa
sensação de anonimato da Internet para aplicar golpes, tentar se passar por outras pessoas e
cometer crimes como, por exemplo, estelionato, pornografia infantil e sequestro. Furto de
identidade: assim como você pode ter contato direto com impostores, também pode ocorrer de
alguém tentar se passar por você e executar ações em seu nome, levando outras pessoas a
acreditarem que estão se relacionando com você, e colocando em risco a sua imagem ou reputação.
Furto e perda de dados: os dados presentes em seus equipamentos conectados a Internet podem
ser furtados e apagados, pela ação de ladrões, atacantes e códigos maliciosos. Invasão de
privacidade: a divulgação de informações pessoais pode comprometer a sua privacidade, de seus
amigos e familiares e, mesmo que você restrinja o acesso, não há como controlar que elas não serão
repassadas. Além disto, os sites costumam ter políticas próprias de privacidade e podem alterá-las
sem aviso prévio, tornando público aquilo que antes era privado. Divulgação de boatos: as
informações na Internet podem se propagar rapidamente e atingir um grande número de pessoas
em curto período de tempo. Enquanto isto pode ser desejável em certos casos, também pode ser
usado para a divulgação de informações falsas, que podem gerar pânico e prejudicar pessoas e
empresas. Dificuldade de exclusão: aquilo que é divulgado na Internet nem sempre pode ser
totalmente excluído ou ter o acesso controlado. Uma opinião dada em um momento de impulso pode
ficar acessível por tempo indeterminado e pode, de alguma forma, ser usada contra você e acessada
por diferentes pessoas, desde seus familiares até seus chefes. Dificuldade de detectar e expressar
sentimentos: quando você se comunica via Internet não há como observar as expressões faciais ou o
tom da voz das outras pessoas, assim como elas não podem observar você (a não ser que vocês
estejam utilizando webcams e microfones). Isto pode dificultar a percepção do risco, gerar malentendido e interpretação dúbia. Dificuldade de manter sigilo: no seu dia a dia é possível ter uma
conversa confidencial com alguém e tomar cuidados para que ninguém mais tenha acesso ao que
está sendo dito. Na Internet, caso não sejam tomados os devidos cuidados, as informações podem
trafegar ou ficar armazenadas de forma que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo. Uso
excessivo: o uso desmedido da Internet, assim como de outras tecnologias, pode colocar em risco a
sua saúde física, diminuir a sua produtividade e afetar a sua vida social ou profissional. Plagio e
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insatisfação da sociedade diante do descaso estatal em proteger os
usuários na Internet, a falibilidade do sistema de segurança online,
a recorrente exposição pessoal14 e a flagrante vulnerabilidade dos
usuários,15 recaíram sobre os aplicadores do Direito que, hoje,
buscam formas de harmonizar a ciência com a técnica jurídica.16
Com efeito, a internet altera, incessantemente, as relações
humanas,17 e reflete, consequentemente, na – constante violação de direitos autorais: a cópia, alteração ou distribuição não autorizada de conteúdo e
materiais protegidos pode contrariar a lei de direitos autorais e resultar em problemas jurídicos e em
perdas financeiras.” Cartilha de Segurança para Internet, versão 4.0. São Paulo: Comitê Gestor da
Internet no Brasil, 2012, pp. 2-3. Disponível em: <http://cartilha.cert.br/livro/cartilha-segurancainternet.pdf>. Acesso em: 17 out 2016.
14

Para Baumann, “Embora a intimidade seja imposta, a prática da exposição pública, do “strip-tease
espiritual público”, podemos dizer, já́ foi internalizada, não é mais imposta. Crianças de 8, 10 anos
passam várias horas diárias em frente a um laptop, contando tudo sobre elas a quem quiser ler ou
ouvir, até mesmo, a quem não quiser. Nós fazemos parte do mundo quando estamos online, graças à
ajuda da internet. Quando estamos off-line, a vida é deserta porque a oferta da socialização, da
convivência, da união, da amizade foi assumida pelo online. Se adicionarmos a isso a comercialização
da moral humana, isto é, a nossa total conversão ao consumismo obsessivo-compulsivo,
perceberemos, por exemplo, que a hora do lazer e da família foi apagada pela necessidade do ter. As
pessoas esqueceram seus deveres morais”. Zygmunt Bauman em entrevista ao programa Globo
News
Milênio
(Janeiro/
2012).
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=4S71MSAEwhU>. Acesso em: 22 ago. 2016.
15

MARTINS, Guilherme Magalhães. Responsabilidade civil por acidente de consumo na Internet.
2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 45.
16

“Na contemporaneidade, a despeito das ideologias que professam, difusamente, a diminuição da
presença estatal na vida privada, as novas tecnologias ampliaram de tal forma as liberdades que,
paradoxamente, o Estado-juiz é chamado a suprir a carência de intervenção pública e a posição
hegemônica do mercado na definição das normas de comportamento. Nesse contexto, a técnica
regulamentar, própria das codificações liberais do século XIX, mostra-se insuficiente a disciplinar a
vida social. A técnica legislativa dos princípios e cláusulas gerais tornou-se gradual e crescentemente
indispensável para o estabelecimento de padrões de comportamento estáveis, mediante normas de
grande amplitude e baixa densidade analítica, isto é, desprovidas de especificidade para situações
preconcebidas, a exigerem, por isso mesmo, intensa atividade da magistratura para a criação da
norma no caso concreto.” In: TEPEDINO, Gustavo. Liberdades, tecnologia e teoria da interpretação.
Revista Forense, Rio de Janeiro, vol. 110., n. 419, p. 77-96, jan.-jun. 2014.
17

“A primeira característica do novo paradigma é que a informação é sua matéria-prima: são
tecnologias para agir sobre a informação, não apenas informação para agir sobre a tecnologia. (...) O
segundo aspecto refere-se à penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias. Como a informação é
uma parte integral de toda atividade humana, todos os processos de nossa existência individual e
coletiva são diretamente moldados (embora, com certeza, não determinados) pelo novo meio
tecnológico. (...) A tecnologia da informação hoje o que a eletricidade foi na Era Industrial.” In:
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução de Venancio Majier. São Paulo: Paz e Terra,
2010, p. 108-109.
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renovação do Direito. Na busca pela retomada do compasso, os
doutrinadores apontam três posicionamentos doutrinários18 19
acerca da tutela jurídica incidente sobre o ciberespaço20:
a) a corrente instrumental, ancorada na desnecessidade de
regulamentação específica desse novo ambiente. Segundo seus
filiados, o ciberespaço enseja tão-somente novas soluções para
antigos problemas, enquadrando-se nas disciplinas jurídicas
atuais,21 bastando o uso suplementar das fontes do Direito para
suprir eventuais lacunas legislativas: a analogia, os costumes e os
princípios gerais do direito;22
b) a corrente de auto-regulamentação,23 funda-se em um
pensamento eminentemente liberal, cuja base teórica apregoa que
os usos e os costumes criarão suas próprias regras nesse espaço
diferenciado,24 sem interferências estatais;25
________________________
18

MATEUCCI, Carlos Roberto Fontes; PIGNATARU, Alessandra A. Calvoso Gomes. Lacunas na
cyberlaw brasileira. In: VALE, Regina Ribeiro do (org). E-dicas: o direito na sociedade da
informação. São Paulo: Usina do Livro, 2005, p. 35.
19

LORENZETTI, Ricardo L. Comércio Eletrônico. Tradução de Fabiano Menke; com notas de
Cláudia Lima Marques. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, pp. 68-70.
20

“Ciberespaço” provém do inglês “ciberspace”. É um termo criado pelo escritor William Gibson em
seu romance Neuromancer, de 1984, e hoje usado para se referir ao "espaço" abstrato construído
pelas redes de computadores.
21

De acordo com Lênio Streck, há uma “(des)necessidade de mais uma lei diante da inflação
legislativa em terrae brasilis”, frente ao número significativo de leis já existentes, o que prejudicaria,
em suma, a segurança jurídica, podendo o sistema jurídico atual dar respostas à realidade virtual.
STREK, Lênio. Apontamentos hermenêuticos sobre o Marco Civil da Internet. In: LEITE, George
Salomão; Lemos, Ronaldo (coords.). Marco Civil da Internet. São Paulo: Atlas, 2014, p. 335.
22

Nessa linha: “Alguns qualificam o espaço cibernético como um novo mundo, um mundo virtual,
mas não podemos nos equivocar. Não há dois mundos diferentes, um real e outro virtual, mas
apenas um, no qual se devem aplicar e respeitar os mesmos valores de liberdade, igualdade e
dignidade da pessoa.” Presidente JACQUES CHIRAC, Conferência sobre Segurança Cibernética da
OEA, realizada em Buenos Aires, Argentina, em 28 e 29 de julho de 2003.
23

Defende a auto-regulamentação da Internet a especialista em Direito Digital, Patrícia Peck, pois,
segundo a autora, a liberalidade na Internet “parte do pressuposto de que ninguém melhor que o
próprio interessado para saber quais são as lacunas que o Direito deve proteger, quais são as
situações praticas do dia-a-dia que estão sem proteção jurídica e que caminhos de solução viável
podem ser tomados”. In: PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 5. ed. ver., atual. e ampl. de
acordo com as Leis no 12.735 e 12.737, de 2012. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 103.
24

Bolzan de Morais destaca que, apesar de o MCI ser um avanço para a sociedade brasileira, é
“incapaz de controlar algo tão líquido quanto os fluxos de dados”. Complementa: “[...] é preciso
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c) e, por último, mas não menos importante, a corrente
ontológica, que se dirige à necessidade de criação de leis
especiais,26 por meio da constituição de novas regras e critérios
que assegurem as novas pautas,27 vez que estamos diante de algo
novo, que demanda um Direito diferente.28 Estaríamos, portanto,
diante de um novo mundo, com novos cidadãos, novos padrões de
pensamento, que constituem um mundo paralelo ao real e que,
consequentemente, carece de uma “Constituição Digital”. Conclui a
corrente ora exposta que nem sempre será possível a aplicação das
normas existentes, sendo necessário a criação de um ramo
reconhecer que o mundo, assim como a vida, é demasiadamente complexo e caótico para caber no
espaço rígido e seguro da lei. Ao invés de simplificar o mundo, o trabalho do jurista é fazer parte
desse caos e, dentro dele, encontrar formas efetivas de proteger os direitos fundamentais”. BOLZAN
DE MORAIS, José luis; NETO, Elias Jacob de Menezes. A insuficiência do Marco Civil da Internet na
proteção das comunicações privadas armazenadas e do fluxo de dados a partir do paradigma da
surveillance. In: LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (coords.) Marco Civil da Internet. São
Paulo: Atlas, 2014, pp. 437-438.
25

GOMES, Alessandra A. Calvoso. Operações bancarias via internet (internet banking) e suas
repercussões jurídicas no brasil. Revista dos Tribunais, São Paulo, vol. 816, out. 2003.
26

Ronaldo Lemos aponta que a situação anterior à vigência do Marco Civil da Internet é de
“completa ausência de regulamentação civil da Internet no país”. Tal ausência, segundo o autor,
levou à uma grande insegurança jurídica na medida em que os juízes e tribunais, acabavam
decidindo de acordo com suas próprias convicções. LEMOS, Ronaldo. O Marco Civil como símbolo
do desejo por inovação no Brasil. In : LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (coords.). Marco
Civil da Internet. São Paulo: Atlas, 2014, p. 10.
27

Prevendo, assertivamente, o filósofo Norberto Bobbio ensina que “Não é preciso muita imaginação
para prever que o desenvolvimento da técnica, a transformação das condições econômicas e sociais,
a ampliação dos conhecimentos e a intensificação dos meios de comunicação poderão produzir
mudanças na organização da vida humana e das relações sociais que criem ocasiões favoráveis para
o nascimento de novos carecimentos e, portanto, para demandas de liberdades e poderes”. BOBBIO,
Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho, 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p.
34.
28

Segundo Miragem, “na ciência do Direito, o exame do fenômeno da Internet concentra-se,
sobretudo, pela preocupação da efetividade das normas jurídicas de direito positivo às relações da
vida estabelecidas por intermédio da Internet. Em tese, a primeira questão a ser enfrentada, diz
respeito à suficiência das normas jurídicas existentes para abranger as relações estabelecidas pela
Internet, ou se existiria a necessidade de novas normas para regulais tais fenômenos. (...) A
discussão sobre os limites de aplicação das normas jurídicas às relações estabelecidas por intermédio
da Internet, diz respeito, em verdade, à eficácia e efetividade da norma na regulação de um
determinado suporte fático sobre o qual deve incidir.” MIRAGEM, Bruno. Responsabilidade por
danos na sociedade da informação e proteção do consumidor: desafios atuais da regulação jurídica
da Internet. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, vol. 70, p. 41-92, abr./jun. 2009.
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especializado da ciência jurídica que se preocupe com a cyberlaw. A
corrente ontológica se sobressai às demais, não somente em um
plano global29, mas também nacional30.
A partir desse cenário,31 foi sancionada a Lei no 12.965/1432
no intento de solver questões tormentosas, além de estabelecer
alicerces axiológicos ao uso da Internet no Brasil, contornado pelo
tripé dos princípios da neutralidade da rede33, da privacidade e da
liberdade.34 Com o propósito de orientar a relação jurídica entre os
________________________
29

Pode-se citar, a título meramente informativo, a Eletronic Comunniation Privacy Act (ECPA), o
Communications Decency Act (CDA) e o Digital Milennium Copyright Act (DMCA) nos Estados
Unidos da América; as Diretivas 95/46/CE e 2000/31/CE, além de outras que regulam aspectos da
Internet dentro do território da Comunidade Europeia, sem citar as demais regulamentações no
âmbito interno de cada Estado-membro e em outros países.
30

O Brasil seguiu a tendência mundial em regulamentar o uso das ferramentas online de informação
e comunicação, visto que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet
no Brasil, através de diversas leis esparsas e, em especial, a Lei no 12.965/14, objeto de nosso estudo.
31

Conforme Demócrito Reinaldo Filho, é “próprio do processo legislativo que a lei surja depois do
fato”, ou seja, que a cultura da sociedade anteceda a sua normatização. REINALDO FILHO,
Demócrito Ramos. Responsabilidade por publicações na Internet. Rio de Janeiro: Forense, 2005,
p. 1.
32

O Marco Civil da Internet, Lei no 12.694/14, visa definir direitos e responsabilidade dos cidadãos,
empresas e governo na web, tendo a sua minuta de anteprojeto sido inicialmente submetida à
discussão pública, consoante com valores democráticos e participativos que marcaram o
desenvolvimento da Internet, sobretudo a partir dos anos 70. Em um primeiro momento, foi
produzido um texto base pelo Ministério da Justiça, com objetivo de produzir uma pauta e
problematizar as principais questões envolvendo o uso da Internet e como tais questões deveriam ser
enfrentadas em lei. O seu objetivo era de elaborar uma norma que atendesse aos direitos humanos e
fundamentais em conformidade com a dinâmica da internet, de modo a embasar as futuras decisões
judiciais envolvendo lides na internet. No total, houverem mais de 2.000 contribuições e mais de
18.500 visitas. Na segunda fase, a minuta foi apreciada pelos órgãos governamentais e encaminhada
pela presidenta Dilma ao congresso, transformando-a no PL 2.126/2011. Apresentado como a
“Constituição da Internet”, sofreu modificações substanciais em 2012, propostas pelo relator,
deputado Alessando Molon (PT-RJ). In: MARTINS, Guilherme Magalhães (coord.). Direito privado e
internet. São Paulo: Atlas, 2014, pp. 16-17.
33

“[..] O ideal de neutralidade anuncia uma rede que trata da mesma forma tudo que transporta,
indiferentemente a natureza do conteúdo ou a identidade do usuário. No mesmo espirito do
princípio fim, o princípio da neutralidade garante que é melhor deixar aos ‘fins’ da rede as decisões
quanto ao uso do meio, e não aos veículos da informação” WU, Tim. Impérios da comunicação: do
telefone à internet, da AT&T ao Google. Tradução da obra The Masyet switch: the rie and fall of
information empires por Claudio Carina. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 244.
34

BRASIL. Lei no 12.965, de 23 de Abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres
para
o
uso
da
internet
no
Brasil.
Artigo
3 o.
Disponível
em:
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provedores de Internet e os usuários da rede, o MCI também
implementou uma nova política para a responsabilidade civil dos
provedores de Internet frente à hipótese de conteúdo ofensivo
gerado por terceiro, que passa agora a ser objeto de estudo.
2.1 Da Inimputabilidade35 dos Provedores de Conexão
O MCI, já adiantamos, trouxe mais problemas que
soluções.36 Devido à proteção – quase que irrestrita - à liberdade de
expressão,37 o provedor de conexão à Internet, segundo a
interpretação extraída do artigo 18,38 não será responsabilizado
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 10 set.
2016.
35

Denominação utilizada pelo Deputado Alessandro Molon (PT-RJ), em seu voto, na exposição de
motivos
da
lei
no
12.965/14,
referente
ao
artigo
18.
Disponível
em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1240240&filename=T
ramitacao-PL+2126/2011>. Acesso em: 08 nov. 2016.
36

THOMPSON, Marcelo. Marco civil ou demarcação de direitos? Democracia, razoabilidade e as
fendas da Internet no Brasil. Revista de Direito Administrativo, Belo Horizonte, vol. 261, p. 203,
set./dez. 2012.
37

Segundo Chiara Teffé, é possível perceber que a liberdade de expressão, no MCI, foi colocada em
posição preferencial aos demais direitos e princípios em razão de determinadas opções na redação da
Lei: “ no art. 2.º, o único fundamento para a disciplina do uso da internet no Brasil que se encontra
no caput é a liberdade de expressão; no art. 3.º, o primeiro princípio que disciplina o uso da internet
no Brasil é a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento; no art.
8.º, a lei faz referência à ponderação entre a liberdade de expressão e a privacidade; no art. 19, a
regra da responsabilidade do provedor de aplicações de internet foi construída de forma a assegurar
a liberdade de expressão e impedir a censura na internet; no § 2.º do art. 19, foi estabelecido que a
aplicação do disposto no caput para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de
previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas
no art. 5.º da Constituição da República. [...] Esta posição preferencial envolveria duas ideias: a
importância de haver um controle muito rigoroso das medidas que eventualmente possam restringir
estes direitos e o reconhecimento de uma prioridade prima facie das liberdades comunicativas, nas
hipóteses de colisão com outros princípios constitucionais, inclusive aqueles que consagram direitos
da personalidade”. In: TEFFÉ, Chiara Antonia Sapadaccini. Responsabilidade civil e liberdade de
expressão no Marco Civil da Internet: a responsabilidade civil dos provedores por danos decorrentes
de conteúdo gerado por terceiros. Revista de Direito Privado, São Paulo, vol. 63, p. 59-83, jun./set.
2015.
38

“Artigo 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.” BRASIL. Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco
Civil da Internet.
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civilmente pelos danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiros. Trata-se claramente de uma hipótese de imunidade39
legal à essa espécie de provedor.
Os provedores de conexão, também denominados de
provedores de acesso, são empresas que, por meio das estruturas
da rede, oferecem serviços de conexão à Internet, de modo a
possibilitar o acesso às plataformas online através o envio (upload)
e a baixa (download) de arquivos,40 abrangendo, portanto, os
provedores de conexão e blackbone.41 Tratam-se de atividades
típicas de consumo, nas quais o provedor é fornecedor de Internet
e o usuário, o destinatário final do serviço.42
Os provedores de conexão à Internet não possuem
imunidades frente à eventual dano provocado diretamente por eles
aos usuários, decorrentes da prestação do serviço de Internet.43
Nesses casos, frente a dano gerado por ato próprio, tendo em vista
a relação jurídica de consumo existente, mister se faz a aplicação
das normas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor,
incidindo, nesse plano, as implicações expostas pela presente
pesquisa, mediante a responsabilização objetiva dos provedores.44
Não obstante a caracterização de uma relação jurídica de
consumo, a responsabilidade objetiva se restringe a tão somente o
________________________
39

TEFFÉ, Chiara Antonia Sapadaccini. Responsabilidade civil e liberdade de expressão no Marco
Civil da Internet: a responsabilidade civil dos provedores por danos decorrentes de conteúdo gerado
por terceiros. Revista de Direito Privado, São Paulo, vol. 63, p. 59-83, jun./set. 2015.
40

GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Marco Civil da Internet Comentado. São Paulo: Atlas, 2017,
p. 147.
41

A conceituação dos provedores e suas derivações foi objeto de estudo no primeiro capítulo dessa
monografia. Para maiores informações, direcionamos o leitor ao subitem 1.1.
42

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviço de Internet. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2005, p. 157.
43

Toma-se como caso ilustrativo, danos decorrentes da falha da oferta do serviço de Internet,
ficando essa conexão fora do ar por um longo período de tempo. A relação jurídica de consumo entre
provedor e usuário será regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime da
responsabilidade civil objetiva aos provedores por falha do serviço ou defeito do produto.
44

Quanto aos efeitos da responsabilidade objetiva dos provedores com fundamento do CDC,
recomendamos a leitura do ítem 1.4.
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fornecimento do serviço de conexão, não se estendendo às práticas
danosas perpetradas por terceiros na rede, tendo em vista a
inexistência do nexo de causalidade frente à mera intermediação
do serviço.45 Esse entendimento, apesar de importado do direito
comparado,46 teve como fundamento a posição já adotada e
afirmada pelo Poder Judiciário.47
Nessa senda, justifica-se sua imunidade frente ao fato de ser
mero canal que possibilita o acesso aos serviços ofertados por
outros provedores, ao conteúdo, à informação, à comunicação e os
mais variados fins que o ambiente virtual é capaz de proporcionar,
não havendo a possibilidade de o provedor ter conhecimento e
interferência quanto ao posterior uso do serviço. Sua atividade, por
analogia, aproxima-se do serviço ofertado pelas companhias
telefônicas,48 na medida em que são meros condutores e
________________________
45

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviço de Internet. São Paulo:
Juarez de Oliveira, 2005, p. 161.
46

Entendimento extraído do caso norte-americano Religious Technology Center versus Netcom OnLine Communication Services, julgado em 1995. “It would be especially inappropriate to hold liable a
service that acts more like a conduit, in other words, one that does not itself keep an archive of files
for more than a short duration. Finding such a service liable would involve an unreasonably broad
construction of public distribution and display rights. No purpose would be served by holding liable
those who have no ability to control the information to which their subscribers have access, even
though they might be in some sense helping to achieve the Internet’s automatic ‘public distribution’
and
the
users’
‘public’
display
of
files”.
Disponível
em:
<www.law.cornell.edu/copyright/cases/907_FSupp_1361.htm>. Acesso em: 17 out. 2016.
47

“Apelação cível. Ação cautelar. Medida com objetivo de retirar do ar site na internet. Ilegitimidade
passiva do provedor de acesso. Manutenção da sentença. É parte ilegítima para figurar no polo
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.” RIO GRANDE DO SUL.
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 6a Câmara Cível. Apelação Cível no 70001582444.
Apelante: José Luiz Aquino. Apelado: Webcom Marketing e Informática LTDA. Relator:
Desembargador Antônio Correa Palmeiro da Fontoura. Julgado em: 29 mai. 2002.
48

No entendimento de Marco Aurélio Greco, o provedor de conexão à Internet possui situação
jurídica “semelhante à da empresa de telefonia. Ele pode controlar apenas o fluxo de mensagens, sua
periodicidade e tudo o mais pertinente que se relacione ao acompanhamento do funcionamento e da
eficiência do sistema, mas não tem poder de verificar conteúdos que por ali tramitem tal como a
empresa de telefonia não tem poder de verificar as conversas que tramitam pela sua rede”. GRECO,
Marco Aurélio. Poderes da fiscalização tributária no âmbito da Internet. In: MARTINS, Ives Gandra
da Silva (Coord.). Direito e Internet: relações jurídicas na sociedade informatizada. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2001, p. 183.
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intermediários do serviço (conexão à Internet e comunicação
telefônica), não sendo, pois, a companhia telefônica, responsável
pelos danos que os conteúdos das conversas entre os usuários das
linhas possam vir a causar e da mesma maneira os provedores de
conexão pelas informações que seus usuários disponibilizarem na
Rede.49
2.2 A Responsabilidade Condicional do Provedor de Aplicações
O que é um provedor de aplicações? Cumpre-nos salientar
que a conceituação de provedores é mais um dos obstáculos
proporcionados pelo MCI aos aplicadores do Direito. O provedor de
aplicações, segundo a conceituação proposta pela nova legislação, é
pessoa física ou jurídica que fornece um conjunto de
funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal
conectado à Internet, de modo a coletar, manter e organizar as
informações online.50 Frente à amplitude conceitual empregada
pelo legislador na tutela normativa, resta saber: abrangerá ela
todas as espécies de provedores de Internet?
O primeiro passo para solucionar o problema exposto é
frisar que não estão todos os provedores amparados pelo
arcabouço normativo do artigo 18, visto que a legislação é clara na
conceituação dos provedores de conexão, de modo a abranger tão
somente os provedores blackbone e de acesso. Inoportunamente,
não teve o legislador a cautela de repetir o feito aos provedores de
aplicações. Dessa forma, a doutrina se posiciona no sentido de que
o dispositivo em questão engloba todas as demais espécies de
provedores, seja ele de conteúdo, de hospedagem, de e-mail, de
________________________
49

TEIXEIRA, Tarcísio. Curso de direito e processo eletrônico: doutrina, jurisprudência e prática.
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 203.
50

“Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se: VII - aplicações de internet: o conjunto de
funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet.” BRASIL.
Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet.
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busca ou de informação.51 Essa opção legislativa contraria,
frontalmente, o entendimento ora construído pela jurisprudência,
doutrina nacional e, inclusive, o próprio texto legal do MCI,
possibilitando que haja, no futuro, uma grave insegurança jurídica
pelo fato de que a responsabilidade civil dos provedores não estaria
limitada na atividade que exercem – apesar de o próprio MCI assim
prever –, havendo, portanto, desigualdades e impropriedades na
tutela normativa ao irradiar efeitos indiscriminadamente à
fornecedores que não se encontram em mesmos patamares fáticos
– para não falar da incoerência legislativa.
Detecta-se que, em momento anterior à vigência do Marco
Civil da Internet, havia um grande conflito de entendimentos em
relação a qual seria o regime de responsabilidade civil adequado a
ser aplicado aos provedores de Internet por conteúdos gerados por
terceiros. É possível observar a existência de três posições
distintas:52 a que defendia a total isenção da responsabilidade dos
provedores pela simples existência de conteúdo lesivo, originandose a obrigação de indenizar somente a partir da existência de uma
notificação prévia por parte do usuário quanto ao conteúdo lesivo
ou de ordem judicial e, ainda, uma necessária negligência do
provedor em bloquear o seu acesso; havia, decorrente dessa tese, a
posição segundo a qual seria aplicável a responsabilização objetiva
dos provedores, com base por vezes no Código de Defesa do
Consumidor e outras pelo Código Civil53 em casos nos quais
________________________
51

TEFFÉ, Chiara Antonia Sapadaccini. Responsabilidade civil e liberdade de expressão no Marco Civil
da Internet: a responsabilidade civil dos provedores por danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiros. Revista de Direito Privado, São Paulo, vol. 63, p. 59-83, jun./set. 2015
52

TEIXEIRA, Tarcísio. Curso de direito e processo eletrônico: doutrina, jurisprudência e prática.
São Paulo: Saraiva, 2013, p. 201.
53

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INTERNET. PORTAL DE NOTÍCIAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OFENSAS POSTADAS POR
USUÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTROLE POR PARTE DA EMPRESA JORNALÍSTICA. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE A VÍTIMA. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. 1. Controvérsia acerca da responsabilidade civil da empresa detentora de um portal
eletrônico por ofensas à honra praticadas por seus usuários mediante mensagens e comentários a
uma noticia veiculada. 2. Irresponsabilidade dos provedores de conteúdo, salvo se não

92 | Safe Harbors

houvesse a recusa ou a omissão do provedor em retirar o conteúdo
de seus domínios após ser notificado judicialmente ou da
notificação extrajudicial;54 e, por fim, uma terceira tese que
defendia a aplicação da responsabilidade subjetiva do provedor.55
providenciarem a exclusão do conteúdo ofensivo, após notificação. Precedentes. 3. Hipótese em que o
provedor de conteúdo é empresa jornalística, profissional da área de comunicação, ensejando a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. Necessidade de controle efetivo, prévio ou
posterior, das postagens divulgadas pelos usuários junto à página em que publicada a notícia. 5. A
ausência de controle configura defeito do serviço. 6. Responsabilidade solidária da empresa gestora
do
portal
eletrônica
perante
a
vítima
das
ofensas.
7. Manutenção do 'quantum' indenizatório a título de danos morais por não se mostrar exagerado
(Súmula 07/STJ). 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.
Recorrente: Pajucara Editora, Internet e Eventos LTDA. Recorrido: Orlando Monteiro Calvacanti
Manso. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgado em: 24 mar. 2015.
54

Este entendimento tem como base o sistema norte-americano denominado de Notice and
Takedown, que se encontra normatizado no Digital Millennium Copyright Act, de 1998, na seção
512. Segundo Anderson Schreiber, “a referida teoria nasce no campo do direito autoral, para uma
espécie de exceção à responsabilidade por violação de direitos autorais na internet, assegurando
imunidade aos provedores que atendessem prontamente à notificação do ofendido para a retirada do
material impróprio. Com a notificação, o controvertido dever geral de monitoramento da rede
transforma-se em uma obrigação específica de agir, que não poderia mais ser afastada pelo
argumento da inviabilidade prática de monitoramento e que, se atendida, isentaria o notificado de
responsabilidade civil (...) A teoria do notice and take down para o campo da responsabilidade civil
por dano decorrente de conteúdo gerado por terceiro representaria, sob certo ângulo, uma fissão no
sistema brasileiro de responsabilidade civil. O responsável somente seria considerado como tal se,
após comunicado, deixasse de agir para impedir a perpetuação do dano. Tratar-se-ia de uma espécie
de responsabilidade civil ex post, posterior ao inicio da produção do dano, voltada a impedir que o
dano se propagasse. É evidente que, na prática, tal importação permaneceria sem ressarcimento (ou
somente poderia ser ressarcido pelo terceiro gerador do conteúdo, quase sempre anônimo ou,
mesmo quando identificado, não localizável ou incapaz jurídica ou economicamente de arcar com
indenização ou tecnicamente inapto a adotar alguma outra medida apta a mitigar os efeitos da lesão
sofrida pela vítima). O Notice and Takedown estabeleceria, nesse sentido, uma espécie de
‘imunidade’ do proprietário do site até o momento da notificação, deixando sem reparação, ao
menos, uma parte dos danos sofridos pela vítima, o que poderia suscitar alegações de afronta ao
princípio da reparação integral”. (SCHREIBER, Anderson. Marco Civil da Internet: Avanço ou
Retrocesso? A responsabilidade civil por dano derivado do conteúdo gerado por terceiro. In: LUCCA,
Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto (coord.). Direito & Internet. Vol II. Aspectos jurídicos
relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 286.) Contudo, nota-se que o MCI adotou como
origem a teoria americana do notice and take down em partes, na medida em que excluiu do seu
texto legal a hipótese de notificação extrajudicial, deturbando, pois, a sua essência. No mesmo
sentido, expomos o art. 15 da Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que dispõe
no mesmo sentido da teoria norte-americana que: “1. Os Estados-Membros não imporão aos
prestadores, para o fornecimento dos serviços mencionados nos artigos 12.º, 13.º e 14.º, uma
obrigação geral de vigilância sobre as informações que estes transmitam ou armazenem, ou uma
obrigação geral de procurar ativamente factos ou circunstâncias que indiciem ilicitudes. 2. Os
Estados-Membros podem estabelecer a obrigação, relativamente aos prestadores de serviços da
sociedade da informação, de que informem prontamente as autoridades públicas competentes sobre
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as atividades empreendidas ou informações ilícitas prestadas pelos autores aos destinatários dos
serviços por eles prestados, bem como a obrigação de comunicar às autoridades competentes, a
pedido destas, informações que permitam a identificação dos destinatários dos serviços com quem
possuam acordos de armazenagem”. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=PT>. Acesso em: 08 nov. 2016.
55

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VILABOL. PÁGINA DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSA A
HONRA E A IMAGEM. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SUBJETIVAPOR OMISSÃO. NÃO
PREENCHIDO OS REQUISITOS. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. Trata-se de ação de indenização por danos morais, relativamente à publicação de
matéria ofensiva ao autor na página de internet da demandada, julgada improcedente.
MONOCRÁTICA DO RELATOR - Ao relator, na função de juiz preparador dos recursos, no sistema
processual vigente, compete o exame do juízo de admissibilidade recursal. Agora, no entanto, pelas
novas regras introduzidas ao art.557 do CPC, em especial pela Lei Federal n.9756/98, o relator tem,
também, o juízo de mérito do recurso, ao menos em caráter provisório. O relator pode decidir tudo,
desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito, sempre sob o controle do colegiado a
que pertence, órgão competente para decidir, de modo definitivo, sobre a admissibilidade e mérito
do recurso. É indispensável a releitura desse pergaminho processual em consonância com as luzes
do inc.LXXVIII do art.5º da CF/88, com a redação moderna e atualizada que lhe emprestou a EC
n.45/2004, que rende inocultável prestígio à celeridade da prestação jurisdicional e a prioridade dos
meios que garantam a celeridade da tramitação processual. Essa novel exegese do art.557 do CPC de
natureza elástica e abrangente é impositiva, indispensável e sistêmica ao readequá-lo como
instrumento acelerador da distribuição da jurisdição, permitindo, como consequência, juízo de
mérito pelo relator, em caráter provisório (não precário), sem arranhar ou suprimir a competência
definitiva do órgão colegiado, se provocado a tanto. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃOFica determinado o desentranhamento dos documentos juntados pelo autor junto com o recurso de
apelação, haja vista que não se trata de documento novo, posto que poderiam ter sido acostados aos
autos em momento anterior à prolação da sentença, com o que descabida a inserção da prova
documental pretendida pelo apelante em sede recursal. Inteligência do art. 397 do CPC.
ILEGITIMIDADE PASSIVA - A demandada é provedora do serviço prestado no site VilaBOL, sendo
responsável pelo fornecimento do serviço aos seus usuários, consoante dispõe as Regras de Uso
juntada à fl. 55. Precedentes. Preliminar contrarrecursal desacolhida. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - É aplicável o Código de Defesa do Consumidor no caso em testilha, na medida em
que se trata de relação de consumo, haja vista que a gratuidade do serviço não descaracteriza
a relação de fornecedor e consumidor, consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC. Precedentes do
e. STJ. Todavia, embora seja aplicável no caso em testilha o Código de Defesa do Consumidor,
conforme o entendimento recente do egrégio Superior Tribunal de Justiça, os "provedore ao
art. 927 do CC/2002, que trata da responsabilidade objetiva, pois a inserção de mensagens
com conteúdo ofensivo no site não constitui um risco inerente à atividade, nem tampouco ao
art. 14 do CDC, por não se tratar de produto defeituoso" (AgRg no AREsp 137.944/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe
08/04/2013). Desta forma, os provedores de conteúdo da internet possuem
responsabilidade subjetiva por omissão, uma vez que após serem notificados sobre a
existência de página com conteúdo ofensivo e impróprio mediante as ferramentas de
denúncia, permanecem inertes. Precedentes do e. STJ. Com efeito, cabe a parte autora
comprovar que procedeu na notificação da parte demandada, comunicando a existência de
página com conteúdo impróprio, a fim de que a operadora do serviço proceda na exclusão da
página de internet, e que esta por negligência e desídia própria não tomou as providências
cabíveis, demonstrando a sua omissão em evitar as lesões irreparáveis sofridas pelo usuário,

94 | Safe Harbors

No Marco Civil da Internet houve a tentativa de amenizar
tais embates. De acordo com o artigo 1956 da referida legislação,
com o intento de assegurar a liberdade de expressão57 e impedir a
a teor do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. "In casu", a parte autora
não juntou nenhum documento aos autos comprovando que procedeu
na notificaçãoextrajudicial da demandada, comunicando a existência de página de internet
com conteúdo ofensivo em relação a sua pessoa, com intuito de que esta promovesse a
exclusão da mencionada página abusiva. Ademais, a matéria veiculada na m internet não
possui cunho pejorativo, ofensivo, difamatório e preconceituoso, conforme alegado na
exordial. A matéria exposta no site é referente às diferenças de práticas de ocultimos e bruxaria, não
havendo sequer o título declinado na peça vestibular de "Inundou a mídia com aparições em
programas de TV Marcos Cartomante". Ainda, cumpre destacar que o texto veiculado na página de
internet não possui destinatário, tendo apenas informações e pesquisas referentes aos assuntos de
ocultimos e bruxaria. Outrossim, o autor sequer comprovou que aquela fotografia utilizada no site é
atinente a sua pessoa, tendo em vista que não juntou nos autos nenhuma foto sua, a não ser a do
documento de identidade (fl. 16), que possui uma foto de quando era criança. Portanto, não restaram
preenchidos os requisitos necessários para configurar o dever de indenizar da parte demandada.
Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE.” RIO GRANDE DO SUL.
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 6a Câmara Cível. Apelação Cível no
70041306812. Apelante: Marcos Correa de Correa. Apelado: Universo On Line S/A. Relator:
Desembargador Niwton Carpes da Silva. Julgado em: 21 jun. 2013.
56

“Artigo 19. 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. § 1o A ordem
judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do
conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. § 2 o A
aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de
previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas
no art. 5o da Constituição Federal. § 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos
decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a
direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de
aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. § 4 o O juiz, inclusive
no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela
pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da
coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de
verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
BRASIL. Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet.
57

Concluiu o Ministério da Justiça, através do projeto Pensando Direito, que um ponto importante e
muito discutido na elaboração do MCI foi “a criação de regras de isenção de responsabilidade com
relação ao conteúdo postado por terceiros. Nos últimos anos, grande parte do desenvolvimento da
Internet como ferramenta de comunicação partiu da lógica de que qualquer usuário pode interagir
livremente, publicando ou editando textos, comentários, vídeos e fotos em sites variados gerenciados
por empresas ou por outros usuários. Estabelecer de antemão que todos os sites seriam responsáveis
pelos danos causados por qualquer conteúdo postado por um visitante levaria a Internet a um
fechamento indesejável: o custo ou o risco de fornecer esses serviços levaria ao fechamento de
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censura, o provedor de aplicação apenas será responsabilizado
civilmente pelos danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiro frente a conduta omissiva em acatar ordem judicial que
ordene a indisponibilização ou bloqueio do acesso ao conteúdo
ofensivo, respeitados os seus limites técnicos.
A partir de uma breve leitura, é possível extrair a sua
aplicação, segundo a qual evidencia que a responsabilidade do
provedor se torna, com o MCI, condicional,58 na medida que
decorre da não retirada do conteúdo após a devida notificação
judicial. Do exposto, pode-se concluir preliminarmente que a
simples notificação extrajudicial do usuário ofendido pelo conteúdo
ilícito, em regra, não ensejará a responsabilização civil do
provedor, se quer acarretará no dever jurídico de retirar o
material, sendo o Judiciário o único competente para deliberar
acerca do mérito do bloqueio ou da indisponibilidade do conteúdo
na Internet, posicionando-se o legislador favorável à liberdade e
contrariamente à censura a priori,59 ainda que o conteúdo seja
incontáveis blogs e serviços de comunicação. Este é um tema que o Marco Civil busca regulamentar,
em defesa da liberdade de expressão”. Disponível em: <http://pensando.mj.gov.br/2014/04/23/oque-e-o-marco-civil-da-internet/>. Acesso em: 18 mar. 2017.
58

Cumpre-nos frisar que esse regime não se estende à conteúdos de cunho publicitário, ensejando,
pois, a aplicação da responsabilidade civil objetiva do CDC, frente à relação jurídica de consumo.
Pensa-se que seria esta, pois, uma hipótese de afastamento da norma em questão, embora não esteja
prevista no MCI, devido à critérios de especialidade legislativa. Esse tema foi devidamente
enfrentado em 2012, pelo STJ. Nota-se que essa decisão jurisprudencial é anterior ao advento do
MCI, não havendo novas decisões que enfrentaram novamente o tema e, quando o for, enfrentará as
antinomias legais, tanto ao que tange à pessoa que veiculou a publicidade quanto ao site
especializado em hospedagem de propagandas. Para maiores informações: BRASIL. Superior
Tribunal de Justiça. 4a Turma. Recurso Especial no 997.993 – MG. Recorrente: Robson Gerônimo
Maciel. Recirridos: Mídia Um Publicidade Propaganda e Marketing LTDA e TV Juiz de Fora LTDA.
Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em: 21 jun. 2012.
59

De acordo com Patrícia Peck, “Por certo, o outro extremo, que seria o de ter a possibilidade de
remover todo e qualquer conteúdo por mera denúncia que poderia ser de algum modo manipulada
para cercear a liberdade de expressão, ou ter manifesta intenção política por trás, também não seria
prejudicial. No entanto, a recíproca não é verdadeira. Um conteúdo já compartilhado na Internet não
tem devolução, não tem volta, não se restabelece a condição anterior da honra e reputação do
indivíduo exposto, não há como garantir o seu apagamento (direito ao esquecimento), tampouco a
sua republicação de tempos em tempos, mesmo após ter conseguido remover o mesmo. Ele pode
voltar, como uma verdadeira assombração digital para a vítima, em um modelo de dano recorrente e
perpétuo”. PECK, Patrícia. Direito digital. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 515-517.
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considerado ilícito, abusivo e violador de direitos a posteriori.60
Não possui o provedor de informações, também, o dever de
verificar previamente o conteúdo produzido pelos seus usuários ou
impedir a sua circulação, cuja ratio encontra-se em conformidade
com os postulados constitucionais61 e humanos62.
Esse microssistema de responsabilidade civil é inspirado do
sistema jurídico americano,63 lá denominado de Notice and
Takedown e positivado no DMCA – Digital Millennium Copyright
________________________
60

MUHOLLAND, Caitilin. Responsabilidade civil indireta dos provedores de serviço de Internet e sua
regulamentação no Marco Civil da Internet. XXIV Encontro Nacional do CONPEDI – UFS.
Disponível
em:
<http://www.conpedi.org.br/publicacoes/c178h0tg/vwk790q7/dTa7488W12NDA0SJ.pdf>. Acesso
em: 12 nov 2016.
61

Segundo o artigo 5o, caput, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, “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” sendo “inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias”. Como consequência, expõe que “a lei punirá qualquer discriminação
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. Da mesma forma, estende a liberdade à
comunicação social, quando no artigo 220 da carta magna declara que “a manifestação do
pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não
sofrerão qualquer restrição”. BRASIL. Constituição Federal da República Federativa do Brasil.
Brasília,
1988.
Disponível
em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 12 nov 2016.
62

Entendimento de acordo com a Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecida como
Pacto San José da Costa Rica, assinada de 1969 porém somente ratificada pelo Brasil em 1992, vindo
a adentrar no sistema jurídico brasileiro como legislação supraconstitucional. Essa tese foi elaborada
no voto proferido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em 2008, no STF,
mais especificamente no Recurso Especial no 466.343-SP, cuja relatoria coube ao também Ministro
da Corte, Celso de Mello. Segundo a Convenção, em seu artigo 13, prevê que “Toda pessoa tem
direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar,
receber e difundir informações e idéias de toda natureza, sem consideração de fronteiras,
verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de
sua escolha”, sendo que o direito à liberdade “não pode estar sujeito a censura prévia, mas a
responsabilidades
ulteriores”.
Disponível
em:
<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 12 nov
2016.
63

A concepção dessa norma está atrelada ao direito comparado, mais especificamente do
ordenamento jurídico norte-americano, ao estabelecer, no artigo 230 do Communications Decency
Act (CDA) que: “No provider or user of na interactive computer service shall be treated as the
plubicher or speaker of any information provided by another information contente provider”.
Disponível em: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230>. Acesso em: 20 out 2016.
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Act, aplicada frente às violações de copyright. Esse sistema, que
busca a desjudicialização das demandas e a preservação da
privacidade do ofendido pelo conteúdo ilícito, apesar de ter
influenciado o MCI, fora deturpado, visto que o primeiro funciona
mediante um sistema de notificação extrajudicial, diferentemente
do que ocorre no segundo.
Em linhas objetivas, o sistema americano funciona da
seguinte maneira: o ofendido noticia o conteúdo que considera
violador do seu direito ao provedor, acarretando na
indisponibilização temporária do conteúdo ou no bloqueio do seu
acesso, sem haver a exclusão (definitiva) do conteúdo. Em um
segundo momento, o provedor notifica o autor do conteúdo que
este será bloqueado, visto ser ele a fonte do suposto dano, de modo
a proporcionar o contraditório e coibir a prática da deliberada
censura online.64 O destinatário, por sua vez, ao receber a
notificação, poderá ou propor uma contra-notificação, sustentando
a legalidade do conteúdo, ou concordar com os termos alegados,
havendo a subsequente exclusão do conteúdo. Em caso de uma
contra-notificação, o provedor possui o dever de informar o
reclamante que o conteúdo, ora indisponível, será reposto em
circulação num prazo de 10 a 15 dias se o mesmo não ajuizar uma
ação que vise impor a sua remoção ou o seu bloqueio definitivo,
possuindo o ajuizamento dessa ação o condão de prorrogar a
desindexação temporária.65 O anteprojeto do MCI seguia a mesma
sorte.66 Contudo, durante o tramite no Congresso Nacional, houve
________________________
64

Ante esse argumento, torna-se falacioso o argumento de que a responsabilidade civil da Internet
visa coibir a prática de censura online frente ao não contraditório do autor sobre a ilicitude do
conteúdo, na medida em que há, pois, modos mais garantidores e mais eficazes de proporcionar tais
direitos, na medida em que o titular e o autor do conteúdo passam a ativamente participar do litígio
e evita, consequentemente, demandas necessárias que tendem a ser prejudiciais aos direitos de
ambos.
65

LUCCA, Newton de. Aspectos atuais da proteção aos consumidores no âmbito dos contratos
informáticos e telemáticos. In LUCCA, Newton de; SIMÃO FILHO, Adalberto (coord.). Direito &
Internet. Vol II. Aspectos jurídicos relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 303.
66

A notificação extrajudicial do ofendido como marco de responsabilização civil dos provedores,
refletia o entendimento dos julgadores e a jurisprudência produzida pelos tribunais superiores.
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a modificação desse regime e a supressão da possibilidade de haver
resoluções extrajudiciais dos conflitos virtuais, selando os embates
jurisprudenciais existentes sobre a temática.67
Sem embargo, entende-se legítima a justificativa que enseja
a irresponsabilidade dos provedores pela simples existência de
material ilícito em seus domínios, tendo em vista que a opção pela
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ELETRÔNICO E
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PROVEDOR DE BUSCA NA INTERNET SEM
CONTROLE PRÉVIO DE CONTEÚDO. ORKUT. MENSAGEM OFENSIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
INÉRCIA DO PROVEDOR DE BUSCA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior, por seus precedentes, já se manifestou no sentido de que: I)
o dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site por usuário
não constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelo provedor da internet, porquanto
não se lhe é exigido que proceda a controle prévio de conteúdo disponibilizado por usuários,
pelo que não se lhe aplica a responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único, do
CC/2002; II) a fiscalização prévia dos conteúdos postados não é atividade intrínseca ao serviço
prestado pelo provedor no Orkut. 2. A responsabilidade subjetiva do agravante se configura
quando: I) ao ser comunicado de que determinado texto ou imagem tem conteúdo ilícito, por
ser ofensivo, não atua de forma ágil, retirando o material do ar imediatamente, passando a
responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão em que incide;
II) não mantiver um sistema ou não adotar providências, que estiverem tecnicamente ao seu
alcance, de modo a possibilitar a identificação do usuário responsável pela divulgação ou a
individuação dele, a fim de coibir o anonimato. 3. O fornecimento do registro do número de
protocolo (IP) dos computadores utilizados para cadastramento de contas na internet constitui meio
satisfatório de identificação de usuários. 4. Na hipótese, a decisão recorrida dispõe expressamente
que o provedor de busca foi notificado extrajudicialmente quanto à criação de perfil falso
difamatório do suposto titular, não tendo tomado as providências cabíveis, optando por
manter-se inerte, motivo pelo qual responsabilizou-se solidariamente pelos danos morais
infligidos à promovente, configurando a responsabilidade subjetiva do réu. 5. Agravo
regimental não provido”. (grifo nosso) In: BRASIL. Superior ribunal de Justiça. 4a Turma. Agravo
Regimental no Recurso Especial no 1402104 - RJ 2012/0154715-6. Agravante: Google Brasil Internet
LTDA. Agravado: Juliana Knust Sampaio. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgado em: 27 mai. 2014.
67

Segundo o artigo 20 do anteprojeto, “O provedor de serviço de Internet somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se for notificado pelo
ofendido e não tomar as providências para, no âmbito do seu serviço e dentro de prazo razoável,
tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente” (grifo nosso). E prossegue: “§ 1o. Os
provedores de serviços de Internet devem oferecer de forma ostensiva ao menos um canal eletrônico
dedicado ao recebimento de notificações e contranotificações”. Por sua vez, no artigo 23, dispõe,
também, o sistema de contranotificação: “Art. 23. É facultado ao usuário responsável pela
publicação, observados os requisitos do art. 21, contranotificar o provedor de serviço, requerendo a
manutenção do conteúdo e assumindo a responsabilidade exclusiva pelos eventuais danos causados
a terceiros, caso em que caberá ao provedor de serviço o dever de restabelecer o acesso ao conteúdo
indisponibilizado e informar ao notificante o restabelecimento”. Disponível em:
<https://www.infolei.com.br/wp-content/uploads/2010/04/MINUTA-DE-ANTEPROJETO-DEMARCO-CIVIL-DA-INTERNET-PARA-DEBATE-COLABORATIVO.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2016.
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responsabilidade dos provedores frente à mera publicação de
conteúdos gerados por terceiros incentivaria o monitoramento dos
usuários e a exclusão arbitrária de conteúdos, visto que se tornaria
um dever inerente à atividade desenvolvida pelo provedor sob
pena de responder civilmente por falha ou defeito do serviço,
ambos esses atos contrários à privacidade e às liberdades
fundamentais.68 Resultado seria, de fato, numa concentração
excessiva de poder delegado aos provedores de Internet, podendo
eles excluírem todo e qualquer conteúdo que cogitassem ser lesivo,
sem proporcionar o contraditório ou a notificação do usuário autor
do conteúdo.69
Ainda, a imposição da obrigação de indenizar somente frente
à omissão em acatar ordem judicial que ordene a retirada do
conteúdo infringente evidencia uma incoerência normativa na
medida em que a
ordem judicial deve ser cumprida ou suspensa através de recurso,
sob pena de crime de desobediência ou pagamento de multa
visando compelir o destinatário à execução da determinação
legal. A responsabilidade civil extracontratual se origina de um
ato ilícito, culposo ou doloso, na modalidade subjetiva, ou em
razão do risco da atividade ou por força da Lei, na modalidade
objetiva, sendo plenamente questionável do ponto de vista
técnico essa inovação, com a criação de uma nova forma de

________________________
68

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de Internet. Disponível em:
<http://leonardi.adv.br/wp-content/uploads/2011/04/mlrcpsi.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2017.
69

Marcel Leonardi aponta os principais problemas da retirada de conteúdo, após uma notificação,
independente de uma ordem judicial: 1. Incentivaria a remoção arbitrária de conteúdo; 2. Regras
procedimentais de notificação e retirada não impediriam a censura temporária; 3. Permitiria abusos
frequentes; 4. Não ofereceria granularidade e seria desproporcional. In: LEONARDI, Marcel. Internet
e regulação: o bom exemplo do Marco Civil da Internet. Revista do Advogado. Ano XXXII, n. 115. p.
99-113.
São
Paulo:
IASP,
abr.
2012.
Disponível
também
em:
<http://leonardi.adv.br/2012/04/internet-e-regulacao-o-bom-exemplo-do-marco-civil-dainternet/>. Acesso em: 20 out 2015.
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responsabilidade civil, oriunda de um descumprimento de ordem
judicial.70

Não obstante, esse dispositivo não solve os problemas
relacionados à responsabilização do provedor. Aliás, como já pôde
ser observado, gera inúmeros. Há um visível retrocesso quanto à
imposição legal da necessária análise pelo Poder Judiciário para a
declaração da responsabilidade civil dos provedores, visto que a
Internet permite o alastramento e a propagação do dano em
velocidade incompatível com a do Judiciário em apreciar as suas
ações, gerando uma consequente degradação à proteção de direitos
e garantias fundamentais dos usuários, na medida em que
promove uma hierarquia entre a liberdade individual decisional
(autodeterminação informativa) em prol da liberdade social (de
expressão). No mesmo sentido, vai de contra as normas
supervenientes do Código de Processo Civil, que tem como claro
objetivo a desjudicialização de demandas e o fomento de meios
alternativos para soluções de conflitos.71 O MCI, contrario sensu,
judicializa questões que já se encontravam resolvidas através de
outros instrumentos jurídicos mais ágeis, acarretando na
inefetividade dos provimentos judiciais.72
A opção pela via judicial foi uma verdadeira opção do
legislador, visto que, no projeto original, exigia-se somente a
necessidade de notificação extrajudicial pelo ofendido para
bloquear o acesso ao conteúdo supostamente ilícito, consoante com
________________________
70

VAINZOF, Rony. Da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros.
In: MASSO, Fabiano del; ABRUSIO, Juliana; FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio (coord.). Marco Civil
da Internet: Lei 12.965/2014 . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 188.
71

Guilherme Magalhães Martins sugere essa escolha legislativa revela o cunho eminente
patrimonialista da legislação em análise, vez que imuniza os provedores de internet e discrimina os
meios alternativos de conflito, marcando a prevalência de direitos patrimoniais em desfavor dos
existenciais, deflagrando uma grave inversão de valores fundamentais contidos na Constituição
Federal, motivo pelo qual sustenta a sua inconstitucionalidade material. In: MARTINS, Guilherme
Magalhães (coord.). Direito privado e internet. São Paulo: Atlas, 2014, p. 20.
72

ALMEIDA, Juliana Evangelista de. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet.
Revista de Direito Privado São Paulo, vol. 62, p. 97-116, abr./jun. 2015.
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o entendimento da jurisprudência.73 Essa opção culmina no
desprezo à vulnerabilidade74 que a vítima possui,75 posto que agora
necessita provocar o judiciário para somente então o conteúdo
lesivo ser retirado dos veículos virtuais.76
Sustentam os defensores da modalidade judicial de
notificação como marco inicial da imputação da responsabilidade
dos provedores que a mesma seria um benefício à ambas as partes,
pois o Judiciário seria um terceiro, imparcial e competente, para
analisar a suposta ilicitude do conteúdo e sua possível exclusão da
Rede através de ou ação principal ou tutela provisória, desde que
presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, conforme o artigo 301 do Código
Processual Civil.77 Contudo, comete um equívoco lógico e claro o
legislador ao excluir, de plano, a possibilidade de resolução
extrajudicial das avenças, devendo ser o sistema judicial somente o
seu subsidiário.
________________________
73

Para maiores informações, recomenda-se ler o anteprojeto da Lei 12.965/14. Disponível em:
<https://www.infolei.com.br/wp-content/uploads/2010/04/MINUTA-DE-ANTEPROJETO-DEMARCO-CIVIL-DA-INTERNET-PARA-DEBATE-COLABORATIVO.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2017.
74

Segundo Adalberto Pasqualotto, “o risco em causa é o da fragmentação, estabelecendo padrões de
proteção diversificados conforme a relação jurídica, fazendo o caminho inverso de algumas
legislações, como a francesa e a italiana, cujos Códigos são, na verdade, consolidações de leis
setoriais, que promoviam a defesa do consumidor em segmentos mercadológicos distintos. A
fragmentação pode desencadear reações patrocinadas por lobbies, com a edição de leis posteriores
que simplesmente revoguem disposições particularistas do Código de Defesa do Consumidor.”
PASQUALOTTO, Adalberto. Dará a reforma ao Código de Defesa do Consumidor um sopro de vida?
Revista de Direito do Consumidor. São Paulo, v. 78, abr./jun. 2011. p 13.
75

O Marco Civil da Internet, apesar de apresentar uma normatização inovadoa, vai de contra direitos
gradualmente conquistados pelas demais legislações que coexistem no ordenamento jurídico
brasileiro, o que leva muitos a questionarem a sua validade, principalmente frente ao artigo 17 do
Código de Defesa do Consumidor e outros dispositivos aplicáveis, visto o retrocesso social que a
legislação apresenta. In: MARTINS, Guilherme Magalhães (coord.). Direito privado e internet. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 20.
76

MARTINS, Guilherme Magalhães (coord.). Direito privado e internet. São Paulo: Atlas, 2014, p.
19-20.
77

SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Responsabilidade civil dos provedores de acesso e de aplicações
de internet: evolução jurisprudencial e os impactos da Lei 12.695/2014 (Marco Civil da Internet). In:
LEITE, George Salomão; LEMOS, Ronaldo (coord.). Marco Civil da Internet. São Paulo: Atlas, 2014.
p. 803-804.
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Não obstante à opção legislativa, os tribunais vêm
construindo jurisprudência no sentido de afastar a aplicação literal
do artigo 19 do MCI78 em casos nos quais é possível provar a
________________________
78

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELACIONAMENTO AMOROSO.
DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE CUNHO SEXUAL NA INTERNET. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA. PROVEDOR DE CONTEÚDO NA INTERNET.
VIOLAÇÃO À IMAGEM, À HONRA E À PRIVACIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
MANUTENÇÃO DO VALOR. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. RESERVA DE HONORÁRIOS.
DEFERIMENTO. APLICAÇÃO DO CPC/1973. [...] MÉRITO. I. É indiscutível nos autos que a autora e
o réu E.M.O tiveram relacionamento amoroso por aproximadamente um ano e seis meses. Da
mesma forma, restou incontroverso na presente demanda a publicação na internet de montagem de
fotografias de cunho sexual entre a demandante e o requerido E.M.O. II. Em relação ao réu E.M.O. e
à ré J.D.S., a qual também manteve relacionamento amoroso com o requerido, cabe ressaltar que se
trata de responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 927, do Código Civil, dependendo, para
se caracterizar, da comprovação da conduta ilícita, da culpa do agente, da existência do dano, bem
como do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. III. Apesar de o réu E.M.O. alegar que a
autora teria consentido no momento das fotografias e de que quem teria postado as mesmas foi a ré
J.D.S., tenho que a sua atitude foi imagens em questão e, principalmente, em não ter o devido
cuidado em seu armazenamento, o que veio a acarretar a publicação do material na Internet. IV. No
que tange à ré J.D.S., a sua responsabilidade está devidamente comprovada através da resposta do
ofício remetido à CLARO S.A., uma vez que foi informado que o IP utilizado para a publicação do
conteúdo na internet era de sua propriedade. Ademais, não convence a alegação de que teria sido o
réu E.M.O., seu companheiro à época dos fatos, quem publicou a montagem, pois não produziu
nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe cabia. V. Quanto ao réu G.B.I., a sua responsabilidade
é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, ou seja, a parte requerida responde,
independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor. Acontece
que, em que pese não ser responsável pela prévia fiscalização dos conteúdos que são postados
pelos seus usuários, cabia a retirada do vídeo com a montagem mencionada quando da
denúncia do mesmo, o que não ocorreu no presente caso. Nessa linha, o requerido deveria ter
agido com mais diligência para tornar indisponível o material na internet. Ainda, cumpre
ressaltar aqui, que, somente após o cumprimento da liminar na ação cautelar, é que o réu
efetivamente retirou o vídeo de seu site, ocasionando inúmeros transtornos à parte autora. VI. Com
esta conduta, os réus violaram a honra, a imagem e a vida privada da autora, direitos
protegidos p legislação infraconstitucional. Inteligência dos arts. 21 e 186, do Código Civil, e
do art. 5º, X, da Carta Magna. VII. Além de a hipótese dos autos refletir o dano moral in re
ipsa, os danos morais estão evidenciados, pelo depoimento das testemunhas, as quais
relataram grandes abalos no campo profissional e familiar da autora. Manutenção do quantum
indenizatório, eis que o valor arbitrado é justo, considerando a condição social das partes, o potencial
econômico do réu G.B.I., a gravidade do fato praticado por cada um, o caráter punitivo-pedagógico
da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. A correção
monetária pelo IGP-M incide a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ, e os juros
moratórios de 1% ao mês devem ser contados desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54, do
STJ, tudo como bem posta na sentença de primeiro grau. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. O juízo a quo entendeu que os requisitos para a concessão do
benefício da justiça gratuita estavam preenchidos pela autora-impugnada. Assim, uma vez concedido
o benefício, cabia ao réu-impugnante demonstrar a suficiência econômica da beneficiária para arcar
com as despesas processuais, nos termos do art. 7º, da Lei nº 1.060/50, o que não ocorreu no
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existência de notificação extrajudicial dos usuários prévia à sua
judicialização e nas quais os provedores foram negligentes, com o
intuito de responsabilizá-los, realizando os Julgadores uma
interpretação conforme a Constituição de modo a evitar a
inconstitucionalidade do dispositivo em comento. Do exposto,
conclui-se que os tribunais, reflexamente, criam esse novo
entendimento por reconhecerem que a norma possui, de fato,
inconstitucionalidade material, visto o incontestável retrocesso
social que sustenta, como também a preemente lesão à harmonia
dos direitos fundamentais das partes. Preferem, ao invés de afastar
sua incidência por entenderem ser uma norma inconstitucional,
realizar verdadeiro ativismo judicial, legislando contra legen, visto
que o artigo, como exposto anteriormente, exclui quaisquer
possibilidades de responsabilização do provedor diante de mera
notificação extrajudicial. O resultado, de fato, culmina na
recorrente insegurança jurídica e na desigualdade das decisões,
violando, para além do fluxo do sistema judicial e estrutura do
Poder Judiciário, a separação dos poderes. Em suma: estariam os
tribunais evitando enfrentar o problema?
Ainda, debate-se sobre o regime escolhido pelo legislador
quanto à responsabilidade dos provedores após a notificação acerca
da existência de conteúdo ilícito da Internet: seria ela subjetiva ou
objetiva? Há que fazer notar uma vez mais que, antes de vigorar o
MCI no ordenamento jurídico brasileiro, não haviam quaisquer
disposições legais que tutelassem esse contexto fático e, hoje, há
presente caso. Ao contrário, com base na prova testemunhal colhida, restou demonstrado que os
ganhos da impugnada caíram consideravelmente, pela sua baixa causados pelo abalo emocional.
PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. Por fim, vai deferido o pedido de reserva de honorários
contratuais, conforme o disposto no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, bem como a concordância do
atual procurador da parte autora. PREQUESTIONAMENTO. Quanto ao prequestionamento, o Órgão
Colegiado não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais e argumentos suscitados pelas
partes, mas a analisar fundamentadamente a matéria devolvida pelo recurso. PRELIMINARES
REJEITADAS. APELAÇÕES DOS RÉUS DESPROVIDAS. PEDIDO DE RESERVA DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEFERIDO.”. RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Apelação Cível no 70066334558. 5a Câmara Cível. Apelante: E. M. O. Apelado: G. B. I. L. Relator:
Desembargador Jorge André Pereira Gailhard. Julgado em: 31 ago. 2016.
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um novo dispositivo legal e específico, devendo ser ele analisado
forma objetiva, evitando argumentos de cunhos diversos e que
desviem o foco do leitor à problemas meramente políticos.
Descreve o legislador, de forma clara e concisa que o
provedor de aplicações será responsabilizado caso não tome
providências para tornar indisponível o conteúdo reputadamente
infringente dentro do prazo assinalado em ordem judicial. Nota-se
que não há quaisquer elementos gramaticais que apontem ser
necessária a prova de dolo ou de culpa para a devida imputação da
obrigação de indenizar, tal como ocorre no Código Civil ou no
Código de Defesa do Consumidor. Sem respostas no texto legal, é
compreensível o debate existente. Vez que não há menção expressa
relativa ao regime adequado a ser aplicado aos provedores, é
necessário realizar um diálogo entre fontes79 normativas, buscando
coordená-las, através de uma aplicação simultânea para a solução
do problema que se impõe.
Vislumbramos o parágrafo único do artigo 927 do Código
Civil, segundo o qual há a presunção relativa de que se aplica a
responsabilidade civil subjetiva à todas as disposições legais que
conterem obrigações de reparação à danos. Segundo o referido
artigo, somente será objetiva a responsabilidade quando o próprio
dispositivo legal assim o determinar ou quando a atividade
desenvolvida pelo provedor do dano implicar, por sua natureza,
risco aos direitos dos seus utilitários. Ou seja, devido ao fato de não
haver escolha legislativa alguma para a imputação objetiva da
obrigação de indenizar no artigo 19 do MCI, presume-se que, no
silêncio, optou o legislador pela responsabilização subjetiva.
Somente seria possível a responsabilidade objetiva dos provedores
________________________
79

De acordo com Cláudia Lima Marques, o diálogo das fontes busca a coordenação e restauração da
coerência abaladas pelo aparente conflito entre leis, de modo a assegurar à pessoa humana uma
tutela mais efetiva, atendendo aos seus direitos humanos e fundamentais. MARQUES, Cláudia Lima.
O “diálogo das fontes” como método da nova teoria geral do direito: um tributo a Erik Jaime. In:
MARQUES, Cláudia Lima (Coord.). Diálogo das fontes: do conflito à coordenação de normas do
direito brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 17.

Caroline Mocellin | 105

com fundamento no Código Civil caso entendesse o aplicador do
Direito que a atividade desenvolvida pelo provedor de aplicações é,
por sua própria natureza, de risco, estando os usuários na
iminência de sofrerem lesões a seus direitos.
Conforme já explanado em oportunidade anterior nesta
monografia, a atividade desenvolvida pelos provedores não é, por
si só, uma atividade de risco. O risco a lesões no mundo virtual é
tal como na vida real: dependente das ações e atitudes humanas.
Não poderíamos, portanto, imputar ao provedor a obrigação de
indenizar os danos decorrentes do desenvolvimento da sua
atividade de forma objetiva, pois o risco não é intrínseco e sim
resultante de diversas variáveis, sob pena de não haver motivo que
sustente a responsabilidade subjetiva, visto que a consequência
seria sua banalização – todos os danos seriam responsabilizados de
forma objetiva.
Por outro lado, frisa-se que a relação entre usuário e
provedor é típica de consumo, sendo, portanto, indispensável a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os
fornecedores responderão objetivamente por danos causados aos
seus usuários. Logo, apesar do silêncio existente no MCI quanto ao
regime aplicável à responsabilização dos provedores, sustenta-se
que deveria haver um diálogo entre o Código de Defesa do
Consumidor, o Código Civil e o Marco Civil da Internet, devendo,
portanto, ser aplicável os dispositivos consumeristas. Em linhas
mais claras, os fornecedores responderão pela reparação dos danos
causados pelos defeitos dos seus produtos ou pela falha do serviço
independentemente de prova da culpa, tornando-se, pois, o MCI
uma verdadeira extensão do CDC ao tutelar de forma mais
específica a responsabilidade civil dos provedores na Internet por
dano decorrente de conteúdo gerado por terceiro. Dessa forma,
caracterizada uma relação de consumo entre o provedor de
aplicações e o usuário, a negligência do provedor em não retirar o
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conteúdo diante da notificação resultaria na sua responsabilização
de forma objetiva por falha do serviço prestado.80
A jurisprudência, como foi possível perceber ao longo dessa
monografia, reconhece a relação de consumo entre o usuário e o
provedor, mas afasta a incidência da responsabilidade objetiva com
fundamento no CDC visto que o provedor não possui dever de
fiscalização previa dos conteúdos, motivo pelo qual não haveria
uma falha na prestação do serviço mesmo após notificação do
Poder Judiciário. Contudo, conforme também já exposto em tópico
anterior, é necessária a desvinculação da falha da prestação do
serviço do provedor à mera publicação do conteúdo e desloca-la
para o momento em que o provedor é notificado. Caso o provedor
se mantenha inerte, negligente, e não tome quaisquer providências
para fazer cessar o dano, incorreria ele sim, na falha da prestação
do serviço em atender a solicitação de um usuário e titular da
informação contida no material ilícito ordenando seu bloqueio,
dever este, proveniente da relação de consumo existente entre
ambos.
Apesar da enorme divergência, pensa-se que a alternativa
mais correta – o que não significa dizer que esteja outra errada,
visto a ausência de escolha legislativa -, seria da aplicação da
responsabilidade civil objetiva, porquanto que é latente a existência
da relação de consumo entre o provedor e o usuário, sendo o dever
de retirar o conteúdo ou, para ser mais preciso, o dever de atender
as solicitações realizadas pelos seus consumidores, inerente à
atividade desenvolvida pelo provedor,81 além do fato de que os
________________________
80

De acordo com o artigo 14, § 1° do CDC, compreende-se como defeito do serviço: “§ 1° O serviço é
defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o
resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.”. Dessa
forma, caso o provedor seja notificado acerca da ilicitude de material sob seu domínio e nada o faça,
está o serviço sendo fornecido de modo defeituoso, na medida em que o consumidor legitimamente
espera que o faça, dever este inerente à relação de consumo. Para maiores informações, consultar o
item 1.4 dessa monografia.
81

Análise essa feita com maiores detalhes no ítem 1.2 do presente trabalho, recomendando, portanto,
a sua leitura para um melhor entendimento.
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dispositivos legais aqui expostos (artigo 19 do MCI; artigo 927,
parágrafo único do CC; artigo 14 do CDC) não se excluem, muito
pelo contrário, complementam-se.
A tese nesse trabalho sustentada quanto a aplicação da
responsabilidade civil objetiva dos provedores por permanecerem
inerte após a notificação extrajudicial dos usuários que porventura
sintam-se lesados por conteúdo ilícito gerado por terceiros não é
de todo o modo novidade no sistema judiciário. Há um número
significativo de lides que versam sobre a responsabilidade civil das
entidades credoras que fazem uso dos serviços de cadastro de
proteção ao crédito devido à inércia dos credores em requerer o
cancelamento da inscrição de consumidores no cadastro de
inadimplentes após a quitação da dívida. A simples inscrição da
dívida ativa não configura falha ou defeito do serviço prestado pela
entidade credora – muito menos a responsabilidade civil dos
provedores pelo simples fato de haver conteúdo ilícito em seus
domínios. Contudo, entendem os tribunais que, uma vez paga a
dívida pelo devedor, terá o credor o prazo não superior de 05 dias
após o efetivo pagamento para requerer o cancelamento do
registro, sob pena de, devido a sua inércia em fazer cessar o dano,
acarretar prejuízos de ordem extrapatrimonial ao titular das
informações. Em tais casos, as entidades credoras serão
responsabilizadas de forma objetiva, segundo o regramento do
Código de Defesa do Consumidor, visto que sua inércia em fazer
cessar o dano mesmo após tomar conhecimento que há, com o
pagamento da dívida, um abuso de direito, configura falha do
serviço. Poder-se-ia utilizar tais julgados como analogia para a
correta aplicação da responsabilidade civil dos provedores de
Internet, visto se tratar de casos nos quais o fornecedor gera dano
aos consumidores por atos negligentes e omissos.82
________________________
82

“CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
CANCELAMENTO DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. NEGLIGÊNCIA. DANO
MORAL. PRESUNÇÃO. 1. Cabe às entidades credoras que fazem uso dos serviços de cadastro de
proteção ao crédito mantê-los atualizados, de sorte que uma vez recebido o pagamento da dívida,
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Persiste outra dúvida frente às omissões legislativas a
respeito do vínculo de responsabilidade entre o autor direto do
dano e o provedor de aplicações. Seria um vínculo de
responsabilidade subsidiário ou solidário?
Tendo em vista que a responsabilidade somente surge da
negligência do provedor em bloquear ou indisponbilizar o acesso
ao conteúdo após a devida e regular notificação, sua inércia
acarreta, no mínimo, na propagação do dano, concorrendo,
portanto, com o autor direto no dever de indenizar. Nesse sentido,
o artigo 942 do Código Civil.83 Dessa forma, incorrendo o provedor
de Internet com dolo ou culpa em não indisponibilizar o conteúdo
após a notificação,84 recairá efeitos solidários com o autor direto do
dano na obrigação de indenizar85 na medida da lesão
proporcionada.86 Significa dizer que há, portanto, uma
devem providenciar o cancelamento do registro negativo do devedor. Precedentes. 2. Quitada a
dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá ser requerida pelo credor no prazo de 05 dias,
contados da data em que houver o pagamento efetivo, sendo certo que as quitações realizadas
mediante cheque, boleto bancário, transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação,
dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de disponibilidade do credor. 3. Nada impede
que as partes, atentas às peculiaridades de cada caso, estipulem prazo diverso do ora estabelecido,
desde que não se configure uma prorrogação abusiva desse termo pelo fornecedor em detrimento do
consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de adesão. 4. A inércia do credor em promover
a atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do
registro indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido
pelo autor, sob forma de dano presumido. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (grifo nosso)
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1149998/RS, 3a Turma. Relatora: Ministra
Nancy Andrighi. Julgado em: 07 de out. 2012.
83

“Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à
reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente
pela reparação.”
84

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. São Paulo:
Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 49-50
85
86

Para mais informações, recomenda-se a leitura do ítem 1.4 da presente monografia.

Em interessante julgado, sob vários pontos de vista, destaca-se o sob relatoria da Ministra Nancy
Andrighi: “Civil e consumidor. Internet. Relação de consumo. Incidência do CDC. Gratuidade do
serviço. Indiferença. Provedor de conteúdo. Fiscalização prévia do teor das informações postadas no
site pelos usuários. Desnecessidade. Mensagem de conteúdo ofensivo. Dano moral. Risco inerente ao
negócio. Inexistência. Ciência da existência de conteúdo ilícito. Retirada imediata do ar. Dever.
Disponibilização de meios para identificação de cada usuário. Dever. Registro do número de IP.
Suficiência. 1. A exploração comercial da internet sujeita as relações de consumo daí advindas à
Lei 8.078/1990. 2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser
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responsabilidade civil indireta do provedor baseada na sua
negligência em não retirar o conteúdo infringente causador de
danos gerados por terceiros após a devida e regular notificação,
que gerará a responsabilização solidária de ambos frente ao dano.87
Há, ainda, a recorrente problemática do anonimato na Rede,
um dos malefícios decorrentes do uso da Internet. Aumenta-se, dia
por dia, o número de perfis falsos na Internet, ponto este já
ventilado na presente monografia, cujo objetivo é unicamente se
valer da transparência online para ofender a honra dos usuários e
causar danos sem ser identificado. A quem responsabilizar?
Segundo a orientação do MCI o único responsabilizado seria o
gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo ‘mediante remuneração’, contido no
art. 3.º, § 2.º, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do
fornecedor. 3. A fiscalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das informações
postadas na web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de modo que
não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não examina e filtra os
dados e imagens nele inseridos. 4. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo
ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores
de conteúdo, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927,
parágrafo único, do CC/2002. 5. Ao ser comunicado de que determinado texto ou imagem
possui conteúdo ilícito, deve o provedor agir de forma enérgica, retirando o material do ar
imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude
da omissão praticada. 6. Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários
externem livremente sua opinião, deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de propiciar meios
para que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada
manifestação uma autoria certa e determinada. 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 site, sob pena de
responsabilização subjetiva por culpa in omittendo. 7. Ainda que não exija os dados pessoais dos
seus usuários, o provedor de conteúdo que registra o número de protocolo (IP) na Internet dos
computadores utilizados para o cadastramento de cada conta mantém um meio razoavelmente
eficiente de rastreamento dos seus usuários, medida de segurança que corresponde à diligência
média esperada dessa modalidade de provedor de serviço de internet. 8. Recurso especial provido”
(grifo nosso). BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.186.616/MG, 3ª Turma.
Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Brasília, DF, 23 ago. 2011. No mesmo sentido: BRASIL. Superior
Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.193.764, 3ª Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi.;
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.308.830/RS, 3ª Turma. Relatora:
Ministra Nancy Andrighi.
87

MUHOLLAND, Caitilin. Responsabilidade civil indireta dos provedores de serviço de Internet e sua
regulamentação no Marco Civil da Internet. XXIV Encontro Nacional do CONPEDI – UFS.
Disponível
em:
<http://www.conpedi.org.br/publicacoes/c178h0tg/vwk790q7/dTa7488W12NDA0SJ.pdf>. Acesso
em: 12 nov 2016.
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usuário causador direto do dano e, somente responderia o
provedor de forma solidária caso não retirasse o conteúdo após ser
notificado. Se hipoteticamente o provedor de fato bloqueasse o seu
acesso, não haveria falha alguma no serviço por ele prestado, visto
que agiu com diligência. Quanto ao ultimo caso, indaga-se: e se o
perfil for falso ou de difícil localização, terá a vítima que sofrer
calada, sem que nada seja feito? É um ponto que não foi tomado
em consideração na Lei objeto de pesquisa, não havendo, por ora,
norte a ser seguido.
Há, nessa esteira, o surgimento, ainda que tímido, de teorias
que defendem a responsabilização objetiva dos provedores por
danos gerados por perfis falsos,88 baseados no defeito do serviço
prestado assim como no dever de confiança que os consumidores
nele depositam89 frente às novas formas de consumo.90 Contudo,
há que se pensar que estaríamos, nesse caso, abrindo mão de uma
parcela da nossa privacidade, visto que os provedores teriam que
fiscalizar os dados de todos os usuários preventivamente.
E quanto à globalização da Internet? O MCI se olvidou do
fato de que a Internet une, em um mesmo espaço, pessoas em
________________________
88

MALHEIROS, Álvaro Fernando Cassol. Responsabilidade civil das redes sociais na Internet por
dano decorrente de conteúdo gerado através de perfil falso. 2014. 97 f. TCC (Graduação) - Curso
de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014, p. 45
89

De acordo com Miragem “A proteção da confiança é atualmente, um dos mais importantes
princípios do direito privado. Embora possa parecer paradoxal, em alguma medida isto se dá em
razão de uma crise de confiança pela qual a sociedade de informação, cuja hipercomplexidade e
hiperinformação dão conta de uma ruptura na crença em comportamentos tradicionais, em
comportamentos padrões, reclamando-se a necessidade de estabelecimento de garantia da aplicação
e efetividade do direito, por intermédio da proteção da confiança individual e social”. In: MIRAGEM,
Bruno. Curso de direito do consumidor. 5a ed. ver., atual. e ampl. São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 2014, p. 227.
90

As novas relações sociais desvinculadas ao tato pessoal geram desconfiança por parte de uns e máfé por parte de outros: “O solidarismo contratual tem permitido esse afastamento do coluntarismo.
O anonimato das relações sociais modernas em face da ausência de contrato pessoal, de comunicação
“olho no olho” (Auge-zu-augekommunikation) e a massificação das relações contratuais geram a
necessária fé que o leigo tem de depositar naquele profissional especializado com conhecimento
profundo sobre o objeto do contrato. A confiança passa a ser um parâmetro de distribuição dos
novos riscos surgidos com a revolução tecnológica”. In: SCHIMIDT NETO, André Perin. Contratos
na sociedade de consumo: vontade e confiança. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.
201-202.
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diferentes locais do globo, possibilitando alguém a lesar
virtualmente outrem situado em país diverso do seu. Como se
dirimirá essa questão jurídica? Há que se levar em conta de que
não há lei interna que se sobreponha à soberania das nações.91
Questiona-se a necessidade de haver um Tratado Internacional ou
Convenção regrando essas questões em nível supranacional,
devendo ser coerente e harmônico com as legislações de direito
material e interno que versem sobre o tema.92
Muito discute-se, também, a conceituação estipulada pelo
legislador no artigo 19, “caput”, do MCI quanto ao âmbito e limite
________________________
91

A respeito do tema, os sites e plataformas de relacionamento, ao cadastrar novo usuário, emitem
um “Termo de Serviço” que, apesar de ser nada menos do que um contrato de adesão, necessário
seu aceite para prosseguir com o cadastro, possui cláusulas das quais os usuários desconhecem por
falta de leitura. Pode-se citar como exemplo os Termos de Serviço do Facebook, que possui cláusula
de renúncia de jurisdição dos usuários para dirimir quaisquer conflitos relativos ao Termo de
Serviço ou conflitos em desfavor do próprio site para o foro do distrito norte da Califórnia, nos
Estados Unidos. Há, também, cláusula expressa de irresponsabilidade do provedor de informação
geradas por terceiros e deixa informação expressa de que não realiza monitoramento online.
Disponível em: <https://www.facebook.com/legal/terms>. O Instagram, por sua vez, segue a
mesma sorte, no sentido de, desde logo, trazer em seu Termo de Uso cláusula expressa de sua
irresponsabilidade. Apesar de não conter cláusula de escolha de foro, há cláusula na qual a
plataforma reserva o direito de monitorar os usuários, apesar de não ser sua obrigação. Disponível
em: <https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511>. Contudo, apesar de existirem
essas cláusulas, não são elas legais e constitucionais de plano, havendo a possibilidade de vir a
questioná-las no judiciário frente a abusividades.
92

"COMINATÓRIA. INTERNET. GOOGLE. FORNECIMENTO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE
USUÁRIO OFENSOR. Ofensa cometida fora do território nacional. Incidência do art. 11, da Lei
nº 12.965/2014. Cumpre observar que, para o deferimento do pedido, exige-se apenas “indícios da
ocorrência do ilícito” (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 12.965/2014). Em outras palavras, nesta
demanda, não seria pertinente o exame exauriente da ofensa, mas sim apenas potencialidade de se
verificar que o quanto afirmado por usuário poderia, efetivamente, causar danos ao direito da
personalidade da vítima. E, neste caso, a suposta anedota, envolvendo aspectos íntimos da vida do
autor, poderia, de fato, caracterizar ofensa à honra. É o quanto basta para impor ao réu a obrigação
de
identificação.
Face ao disposto no art. 11, da Lei nº 12.965/2014, vê-se que os provedores de hospedagem e
aplicações na internet somente têm o dever de guarda e fornecimento de dados pessoais de
usuários, caso os atos impugnados ocorram em território nacional, em terminais localizados
no País. Daí decorre que não se pode impor a identificação ao autor, considerando-se a prova
de que os dados requeridos foram mantidos em servidor localizado no exterior.
Recurso provido para reconhecer a falta de interesse processual do autor." SÃO PAULO. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. 10a Câmara de Direito Privado. Apelação Cível no 109710160.2013.8.26.0100. Apelante: Google Brasil Internet LTDA. Apelado: Olacyr Francisco Ferreira
Andreucci Bernicchi. Relator: Desembargador Elcio Trujillo. Julgado em: 18 de jun. 2016.
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técnico do serviço do provedor, ou melhor, a falta dela, vez que
essa apresenta-se como uma excludente legal de responsabilidade,
ensejando o rompimento do nexo causal. Demonstrando o
provedor que a exclusão ou a indisponibilidade do conteúdo
extrapolaria o âmbito de sua atuação ou caso não possua condições
objetivas para proceder ao bloqueio ou a indisponibilização do
conteúdo, poderá ser isento da obrigação de indenizar, frente à
ausência da sua responsabilidade. Porém, quais os limites técnicos?
Qual o âmbito de ingerência dos provedores em relação ao
conteúdo em rede? Lembramos que o MCI não qualifica as espécies
de provedores, estando todos eles em meio à “salada mista” do
artigo 19. Não houve, de fato, se quer uma descrição das atividades
desenvolvidas pelos provedores de modo a distingui-los pelos
serviços prestados a ponto de estabelecer os limites da sua
responsabilidade e sobre o que possuem – ou não – ingerência.
Percebe-se que diversas são as críticas direcionadas à essa
previsão legal, reduzindo os princípios primordiais consumeristas
que protegem o consumidor vulnerável – técnico e digital93 - à
mera letra fria de lei, posto que tampouco ele teria controle sobre o
conteúdo e tendo, nesse caso, o provedor de Internet maior
capacidade para manejar as informações sob seu domínio. Ainda,
frisa-se que não deveria o legislador pôr em cheque as garantias
dos vitimados pelas condutas ilícitas perpetradas na rede, garantias
essas abarcadas pelas normas consumeristas.
Outro grande questionamento é em relação ao prazo que
deverá o juiz conceder ao provedor para a remoção do conteúdo
vez que, não retirando o conteúdo dentro do prazo assinalado na
ordem judicial, será o provedor responsabilizado solidariamente
pelo dano nos termos do artigo 19. O MCI apresenta uma profunda
lacuna quanto a esse aspecto, cabendo, pois, ao juiz competente,
atendo as necessidades do caso em concreto, estipular prazo
________________________
93

SCHIMIDT NETO, André Perin. Contratos na sociedade de consumo: vontade e confiança. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 220.
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razoável e proporcional.94 Nesse sentido, o STJ, mesmo antes da
vigência do MCI, vinha sinalizando o prazo de 24 horas95 para a
desindexação do conteúdo após o recebimento da notificação
judicial. Pensa-se que a jurisprudência dará prosseguimento a esse
entendimento.96
________________________
94

SERRO, Bruna Manhago. Da responsabilidade civil dos provedores de aplicações gente à lei
12.965/2014: análise doutrinária e jurisprudencial. Revista Magister Direito Empresarial,
Concorrencial e do Consumidor, São Paulo, v. 57, p. 65-79, 2014.
95

A CPI dos Crimes Informáticos, de autoria do Deputado Esperidião Amim (PP-SC) está recebendo
duras críticas, vez que põe em cheque diversos dispositivos no MCI. Quanto ao prazo para o
provedor remover conteúdos a contar da notificação, em seu texto, prevê projeto de lei em questão o
prazo de 48 horas, indo de contra às construções jurisprudenciais que limitam em metade desse
tempo em razão do tempo da rede ser diverso do social. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1447125&filename=T
ramitacao-RCP+10/2015>. Acesso em: 12 nov 2016.
96

“CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC.
PROVEDOR DE CONTEÚDO. SITE DE RELACIONAMENTO SOCIAL. VERIFICAÇÃO PRÉVIA E DE
OFÍCIO DO CONTEÚDO POSTADO POR USUÁRIOS. DESNECESSIDADE. MENSAGEM VIOLADORA
DE DIREITOS AUTORAIS. RISCO NÃO INERENTE AO NEGÓCIO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE
CONTEÚDO ILÍCITO. RETIRADA DO AR EM 24 HORAS. DEVER, DESDE QUE INFORMADO O URL
PELO OFENDIDO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 5º, IV, IX, XII, E 220 DA CF/88; 14
DO CDC; E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. 1. Ação ajuizada em 03.12.2009. Recurso especial
concluso ao gabinete da Relatora em 12.09.2013. 2. Recurso especial em que se discute os limites da
responsabilidade dos provedores de hospedagem de sites de relacionamento social pelo conteúdo das
informações postadas por cada usuário, notadamente aquelas violadoras de direitos autorais. 3. A
exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90.
Precedentes. 4. A verificação de ofício do conteúdo das mensagens postadas por cada usuário não
constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de sites de relacionamento social,
de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não exerce
esse controle. 5. A violação de direitos autorais em material inserido no site pelo usuário não
constitui risco inerente à atividade dos provedores de conteúdo, de modo que não se lhes aplica a
responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02. 6. Não se pode exigir do
provedor de site de relacionamento social a fiscalização antecipada de cada nova mensagem postada,
não apenas pela impossibilidade técnica e prática de assim proceder, mas sobretudo pelo risco de
tolhimento da liberdade de pensamento. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de
conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os
direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender
para a garantia da liberdade de criação, expressão e informação, assegurada pelo art. 220 da CF/88,
sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social
de massa. 7. Ao ser comunicado de que determinada mensagem postada em site de relacionamento
social por ele mantido possui conteúdo potencialmente ilícito ou ofensivo a direito autoral, deve o
provedor removê-lo preventivamente no prazo de 24 horas, até que tenha tempo hábil para apreciar
a veracidade das alegações do denunciante, de modo a que, confirmando-as, exclua definitivamente o
vídeo ou, tendo-as por infundadas, restabeleça o seu livre acesso, sob pena de responder
solidariamente com o autor direto do dano em virtude da omissão praticada. 8. O cumprimento do
dever de remoção preventiva de mensagens consideradas ilegais e/ou ofensivas fica condicionado à
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Os problemas são infindáveis. Questiona-se: por quanto
tempo teria o provedor o dever de manter indisponível o
conteúdo? Seria a indisponibilidade sinônimo de exclusão aos
olhos da lei? Entende-se que deverá ser o conteúdo
indisponibilizado, bloqueado, ou tecnicamente falando,
desindexado das buscas temporariamente, até que sobrevenha
sentença transitada em julgado que o declare de fato ilícito,
devendo, nesta hipótese, ser excluído de modo definitivo ou, caso
sobrevenha sentença que ser declare o conteúdo lícito, ser liberado
o seu acesso. Contudo, essas questões, sem prejuízo de outras a
serem posteriormente levantadas, deverão ser respondidas de
forma mais concreta pela jurisprudência.
Quanto a ordem judicial, o legislador97 propôs que a mesma
deverá conter, sob pena de nulidade, a identificação clara e
específica do conteúdo apontado como infringente, de modo que
permita a localização do material supostamente ilícito.98 Têm-se
como a localização do conteúdo o seu URL – Uniform Resource
Locator (em português livre, Localizador Padrão de Recursos).
Contudo, tal requisito não considera a facilidade com que se dá a
disseminação de dados e conteúdos na Internet,99 tornando-se uma

indicação, pelo denunciante, do URL da página em que estiver inserido o respectivo conteúdo. 9.
Recurso especial provido.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 3a Turma. Recurso Especial no
1396417 - MG 2013/0251751-0. Recorrente: Google Brasil Internet LTDA. Recorrido: Automax
Comercial LTDA. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em: 07 nov. 2013.
97

O Deputado Alessandro Molon (PT-RJ), que propôs o Marco Civil da Internet à apreciação,
defende, na exposição de motivos da referida legislação, que a necessidade em indicar o URL como
requisito de validade das decisões judiciais, de modo a evitar “ordens genéricas de supressão de
conteúdo com a obrigação de que a ordem judicial indique de forma clara e específica o conteúdo
apontado como infringente, de forma a permitir a localização inequívoca do material – ou seja, há a
necessidade de se indicar o hyperlink específico relacionado ao material considerado infringente”.
Disponível
em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1240240&filename=T
ramitacao-PL+2126/2011>. Acesso em: 09 nov. 2016.
98

“Art. 19, § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade,
identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização
inequívoca do material.” BRASIL. Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet.
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prova de difícil coleta para o ofendido apontar com precisão as
múltiplas localizações do ilícito. Ainda, desprestigia a dignidade100
dos usuários e contraria o que outrora entendia o STJ,101 cujas
consequências recairão sobre a efetividade jurisdicional.
No que se refere ao conteúdo de determinada informação e
seu consequente bloqueio, percebe-se que o dispositivo impõe
restrições ao direito subjetivo do ofendido ao fornecimento de um
Link, evitando, também, a utilidade da prestação jurisdicional
futura, vez que o conteúdo é replicado em tempo exponencial na
Internet.102 Nesse mesmo sentido, estabelece o Enunciado 554 da
VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal103 que
99

Para um maior entendimento do perigo de alastramento das informações na Internet, é altamente
recomendável a vista ao infográfico feito pelo Google acerca do número de informações geradas e
replicadas
na
Internet
desde
os
anos
de
1990.
Disponível
em:
<http://www.evolutionoftheweb.com>. Acesso em: 02 fev. 2017.
100

A dignidade, segundo o Professor Ingo Wolfgang Sarlet, é “(...) a qualidade intrínseca e distintiva
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte
do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venham a lh garantir as condições de existência mínimas para uma vida saudável,
além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria vida
em comunhão com os demais seres humanos”. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa
humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 9a ed. rev. atual. 2. tir. Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 20012, p. 73
101

“O provedor de internet — administrador de redes sociais —, ainda em sede de liminar, deve
retirar informações difamantes a terceiros manifestadas por seus usuários, independentemente da
indicação precisa, pelo ofendido, das páginas que foram veiculadas as ofensas (URL’s).” BRASIL.
Superior Tribunal da Justiça. Recurso Especial nº 1.175.675. Recorrente: Google Brasil Internet
LTDA. Recorrido: Tiago Valenti. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em: 09 ago. 2011.
102

De acordo com Victor Hugo Pereira Gonçalves, desde 1995, ano no qual o Brasil começou a contar
com o serviço de Internet, o ambiente virtual fora se transmudando. Em meados dos anos 2000 a
Internet possuía um ambiente totalmente diverso do qual conhecemos hoje: as plataformas online
eram pouco dinâmicas e interativas, havia pouco conteúdo informacional armazenado na Rede, a
velocidade para ser possível a transmissão de dados era baixa e não havia, naquela época, serviços
que possibilitavam a interação simultânea entre os usuários. Devido à todas essas características era
possível ao provedor de Internet uma maior ingerência sobre sua atividade, o que não ocorre nos
dias atuais. GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Marco Civil da Internet comentado. São Paulo:
Atlas, 2017, p. 150.
103

BRASIL. Conselho da Justiça Federal. VI Jornada de Direito Civil. Coordenador-Geral Min. Ruy
Rosado de Aguiar. Comissão de Responsabilidade Civil. Coordenador da Comissão Min. Paulo de
Tarso
Sanseverino.
Enunciado
554.
Disponível
em:
<http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/625>. Acesso em: 08 nov 2016.
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“independe de indicação do local específico da informação a ordem
judicial para que o provedor de hospedagem bloqueie determinado
conteúdo ofensivo na internet”104, enunciado esse que tende a ser
obsoleto frente à inovação legislativa.
Cumpre, entretanto, esclarecer que essa regra comporta
exceções. Não se aplica a responsabilidade civil dos provedores,
denominada nessa monografia como condicional, a todos os ilícitos
acometidos no ambiente virtual. Há direitos conexos não
abrangidos pelo regime implementado pelo MCI. A legislação
obstaculiza, no parágrafo 2º do artigo 19,105 a sua aplicação frente à
danos perpetrados aos direitos do autor como também à direitos
conexos, tendo em vista previsões legais específicas, o que implica
em ordens jurídicas diversas e que, por sua vez, compromete a
eficácia dos princípios e valores abarcados pelo Marco Civil.106
Nesse sentido, a responsabilidade por violações aos direitos
autorais continuará sendo disciplinada pela Lei de Direitos
Autorais, Lei no 9.610/98, que nada prevê acerca da
________________________
104

Da mesma forma, entendeu o Ministro Luis Felipe Salomão, do STJ, ao decidir que “o provedor de
internet – administrador de redes sociais –, ainda em sede de liminar, deve retirar informações
difamantes a terceiros manifestadas por seus usuários, independentemente da indicação precisa,
pelo ofendido, das páginas que foram veiculadas as ofensas (URLs)” In: BRASIL. Superior Tribunal
da Justiça. Recurso Especial nº 1.175.675. Recorrente: Google Brasil Internet LTDA. Recorrido: Tiago
Valenti. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em: 09 ago. 2011. Porém, é possível encontrar
julgados que decidem de forma inversa. No Recurso Especial no 1.274.971, o relator Ministro João
Otávio de Noronha entendeu que no caso de mensagem ofensiva publicada em blog gerenciado pelo
Google caberá à vítima indicar o URL das páginas em que se encontram os conteúdos: “Se em algum
blog for postada mensagem ofensiva à honra de alguém, o interessado na responsabilização do autor
deverá indicar o URL das páginas em que se encontram os conteúdos considerados ofensivos. Não
compete ao provedor de hospedagem de blogs localizar o conteúdo dito ofensivo por se tratar de
questão subjetiva, cabendo ao ofendido individualizar o que lhe interessa e fornecer o URL. Caso
contrário, o provedor não poderá garantir a fidelidade dos dados requeridos pelo ofendido” BRASIL.
Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.274.971. Recorrente: Google Brasil Internet LTDA.
Recorrido: Seger Luiz Menegaz. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Julgado em: 19 mar. 2015.
105

“§ 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos
depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais
garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal.” BRASIL. Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014.
Marco Civil da Internet.
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GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Marco Civil da Internet comentado. São Paulo: Atlas, 2017,
p. 155.
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responsabilidade civil dos provedores por conteúdo gerado por
terceiros.107 Cabe, pois, aos magistrados, com suporte no caso in
concreto, solucionarem esse impasse, vindo os mesmos a julgarem
com base no entendimento que possuíam antes de vigorar o MCI,
ou seja, a não sujeição do provedor à tão-somente ordem judicial
para a disponibilização ou exclusão do conteúdo, bastando
requisição extrajudicial108 nos moldes do sistema americano do
Notice and Take Down (notificação e retirada). Essa restrição gera
uma enorme polêmica109 visto que há um escancarado

________________________
107

Nesse sentido, a regra de transição contida no artigo 31 do MCI: “Art. 31. Até a entrada em vigor
da lei específica prevista no § 2o do art. 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet
por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos de
autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na
data da entrada em vigor desta Lei.” BRASIL. Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da
Internet.
108

No ano de 2015, o STJ enfrentou a matéria, sob a relatoria do Min. Luis Felipe Salomão. Segundo
o entendimento firmado pela turma, reconhece-se a exclusão da responsabilidade subjetiva e
condicional dos provedores, conforme expõe o MCI, da mesma forma como reconhece não ser o
demandado o responsável pela ilicitude do material posto em rede. Contudo, surge o dever de
indenizar frente aos prejuízos causados pela não retirada do material em momento posterior à
notificação da violação aos direitos autorais, podendo esta ser extrajudicial, solidária e subjetiva,
conforme alude a teoria americana do notice and takedown, cabível aos direitos autorais,
configurando a notificação um marco constitutivo do direito de indenizar, sendo ele irresponsável
por danos anteriores. Para uma leitura mais profunda, recomenda-se a sua leitura, que é de suma
importância e uma verdadeira aula sobre a matéria: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso
Especial no 1512647 - MG (2013⁄0162883-2). Recorrente: Google Brasil Internet LTDA. Recorrido:
Botelho Indústria e Distribuição Cinematográfica LTDA. Julgado em: 13 mai. 2015.
109

Tal polêmica surge devido ao fato de que, antes da apreciação pelo Congresso Nacional do MCI,
incumbia ao provedor de Internet o dever de manter um canal para receber notificações e
contranotificações de usuários, visando a remoção célere do conteúdo ilícito, modelo adotado por
ordenamentos jurídicos diversos, possibilitando a agilidade da remoção do conteúdo,
desjudicialização das demandas e o favorecimento do contraditório. Os direitos autorais, em um
segundo momento, passaram a integrar a regra geral de ordem judicial conjuntamente com os
demais direitos da personalidade para a retirada, o que não veio a ser concretizado no texto final
hoje vigente, refletindo, segundo Longhi, uma disputa de interesses cuja cifra é incalculável e que
acarreta em danos ao consumidor, vulnerável este aos riscos prementes da Internet e à sua
personalidade. In: LONGHI, João Vitor Rozatti. Marco civil da internet no brasil: breves
considerações sobre seus fundamentos, princípios e analise critica do regime de responsabilidade
civil dos provedores. In: MARTINS, Guilherme Magalhães (coord.). Direito privado e internet. São
Paulo: Atlas, 2014, pp. 120 – 138.
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protecionismo de direitos patrimoniais em prejuízo dos direitos da
personalidade.110
Outros direitos não abrangidos pelo regime de
responsabilidade civil imposto pelo MCI são as violações à direitos
das crianças e dos adolescentes, disciplinados por sua vez no
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Evita o legislador,
portanto, a revogação desses dispositivos posto que disciplina os
interesses dos menores com maior especialidade e sensibilidade,
como em casos de fornecimento e divulgação de conteúdo relativo
à pedofilia.
Retomando à exposição do tema central, as ações que visem
o ressarcimento de danos decorrentes de conteúdo gerado por
terceiro na Internet, relacionados à honra, à reputação ou a
direitos de personalidade em geral, assim como a
indisponibilização desses conteúdos, poderão ser demandadas
perante os juizados especiais, conforme artigo 19, parágrafo
terceiro,111 desde que respeitada sua competência,112 em razão da
celeridade. Apesar de essa disposição legal ser revestida de boas
intenções, acarreta em perdas aos supostos beneficiários dela,
posto que as provas digitais não encontram abrigo nos Juizados
Especiais, conforme entendimento do Enunciado no 12 do Fórum
________________________
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TEFFÉ, Chiara Antonia Sapadaccini. Responsabilidade civil e liberdade de expressão no Marco
Civil da Internet: a responsabilidade civil dos provedores por danos decorrentes de conteúdo gerado
por terceiros. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 63, p. 59-83, jun./set. 2015.
111

“Artigo 19, § 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos
disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem
como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão
ser apresentadas perante os juizados especiais” BRASIL. Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco
Civil da Internet.
112

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das
causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a
quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo
Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor
não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.” BRASIL. Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014.
Marco Civil da Internet.
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Permanente de Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil,113
tendo em vista que é necessário, em ações dessa natureza, prova
formal complexa, custosa e dificultosa de ser realizada. Ademais, as
ações nos juizados cíveis mitigam o direito constitucional e
fundamental à produção de provas e à ampla defesa, motivo pelo
qual preferível seria o seu ajuizamento perante uma vara cível
comum, devido à extrema necessidade de apresentarem, no
decorrer do processo, laudos de natureza pericial e/ou técnica.114
Por fim, tais causas poderão ser apresentadas em juízo na
forma de tutela antecipada, considerando o interesse da
coletividade na divulgação da informação, desde que presentes, na
petição inicial, prova inequívoca do fato, verossimilhança da
alegação do autor, fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação.115 Nota-se que esse dispositivo se baseou no artigo 173
do Código de Processo Civil de 1973, inserindo, para além dos
requisitos gerais, um específico: o interesse da coletividade na
disponibilização do conteúdo. Quanto a este requisito excedente,
importante notar que caberá ao julgador analisar a colisão entre os
direitos fundamentais da privacidade em contraposição ao direito
de acesso à informação e à liberdade – tarefa essa árdua.
________________________
113

“ENUNCIADO 12 – A perícia informal é admissível na hipótese do art. 35 da Lei 9.099/1995.”
BRASIL. Conselho Nacional da Justiça. Fórum Nacional de Juízes Estaduais.
114

Humberto Theodoro entende que “A prova técnica admissível no Juizado Especial, quando o
exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes
habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência,
onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível
solucionar a lide à base de simples esclarecimento técnico em audiência, a causa deverá ser
considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do
mérito, e as partes serão remetidas a justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por
mandamento constitucional, são destinados a compor ‘causas cíveis de menor complexidade’ (CF,
art. 98, inc. I)”. THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos
especiais, vol. II. 50. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 628.
115

“Artigo 19, §4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e
considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que
presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação.” BRASIL. Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da
Internet.

120 | Safe Harbors

Ainda sobre o tema, um ano após a promulgação do MCI,
sobreveio o CPC/2015, inaugurando um novo cenário para as
tutelas provisórias no Brasil – antes integrantes de um processo à
parte. Dessa forma, pensa-se ser necessário sua leitura em
conformidade com os artigos 300 e 303 do novo diploma,116
podendo, inclusive, a tutela provisória ser requerida em caráter
antecedente.117
Passados três anos de sua vigência, as decisões com
referência ao Marco Civil da Internet são ainda extremamente
escassas,118 havendo poucas decisões que, quando existentes, em
geral, referenciam a lei somente para afastar sua incidência no
caso concreto por ter origem em fato anterior a sua vigência,
aplicando-se o entendimento que as Cortes possuíam no
passado.119
2.3 Disponibilização e compartilhamento de conteúdo íntimo
O amadurecimento do senso moral e da empatia
infelizmente não acompanha o mesmo ritmo do desenvolvimento
das TIC’s. Visando coibir a denominada pornografia de vingança
(revenge porn), ou seja, casos em que ocorre a ampla divulgação de
fotos, vídeos, ou quaisquer outros materiais que contenham nudez
________________________
116

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 303. Nos
casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se
ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide,
do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.”
BRASIL. Lei no 13.015, de 15 de março de 2015. Código de Processo Civil.
117

“Artigo 924, parágrafo único: A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser
concedida em caráter antecedente ou incidental.” BRASIL. Lei no 13.015, de 15 de março de 2015.
Código de Processo Civil.
118

GARCIA, Rebeca. Marco Civil da Internet no Brasil: repercussões e perspectivas. Revista dos
Tribunais, São Paulo, vol. 964, p. 161-190, fev. 2016.
119

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1512647/MG. Recorrente: Google Brasil
Internet LTDA. Recorrido: Botelho Indústria e Distribuição Cinematográfica LTDA. Relator: Ministro
Luis Felipe Salomão. Julgado em: 13 mai. 2015.
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ou pornografia sem autorização dos seus participantes,
principalmente quanto às pessoas do sexo feminino,120 o MCI
apresenta, no artigo 21,121 uma exceção à regra da responsabilidade
civil por ele proposta.122
Esclarece o dispositivo em comento que o provedor
responsável pela disponibilização do conteúdo gerado por terceiros
de conteúdo fotográfico, vídeo ou outro material que contenha
cenas de nudez ou atos sexuais sem consentimento dos seus
participantes, violadores da privacidade, honra, imagem e da
intimidade, será responsabilizado subsidiariamente se, após o
recebimento da notificação extrajudicial do usuário ou do seu
________________________
120

Conforme matéria publicada em 2015, na plataforma online do jornal Estadão, os casos em que há
vazamento de material íntimo atinge principalmente mulheres, que representam 81% dos casos
denunciados sendo que, a cada 4 vítimas, 1 delas é menor de idade. Contudo, sabe-se que tais dados
não representam a realidade, visto que a maioria das vítimas se sentem culpadas e,
consequentemente, não denunciam o ilícito, da mesma forma com que, embora mulheres não
ocupem a totalidade dos casos, não a espelha, na medida em que os danos são sentidos de forma
mais abrupta, nas pessoas de sexo feminino – resquícios do patriarcado – e adolescentes, que
acabam,
por
vezes,
suicidando-se.
Disponível
em:
<http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,numero-de-vitimas-de-imagens-intimas-vazadas-naweb-quadruplica-em-2-anos,1719799>. Acesso em: 11 nov 2016.
121

“Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros
será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem
autorização de seus participantes, de imagens, de 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 forma diligente, no âmbito e nos
limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Parágrafo único. A notificação
prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação
específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da
legitimidade para apresentação do pedido.” BRASIL. Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil
da Internet.
122

“O número de vítimas de vazamento de nude selfies, ou vídeos íntimos divulgados sem
consentimento, quadruplicou no Brasil em dois anos. No ano passado, 224 internautas procuraram o
serviço de ajuda da SaferNet, organização de defesa de direitos humanos na web, para denunciar o
crime cibernético conhecido como revenge porn – pornografia de vingança, em tradução livre. Em
2012, 48 casos haviam sido registrados pela entidade. O vazamento de imagens íntimas atinge
principalmente mulheres, que representam 81% dos casos denunciados. A cada quatro vítimas, uma
delas é menor de idade” (Notícia disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultimasnoticias/agencia-estado/2015/07/06/numero-de-vitimas-de-imagens-intimas-vazadas-na-web>.
Acesso em: 20 out 2016.
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representante legal, deixar de promover a indisponibilização do
conteúdo.
Nota-se uma clara adoção de sistemas diferenciados ao longo
do MCI, sendo esse o sistema semelhante ao do Notice and Take
Down, bastando, portanto, a solicitação da exclusão do conteúdo
via extrajudicial. Caso o provedor reste omisso, poderá o usuário
demandar civilmente contra ele por danos à personalidade de
forma subsidiária ao autor do dano. Nota-se, uma vez mais, que o
legislador tomou sim uma decisão por responsabilizar o provedor
por conteúdo gerado por terceiro somente com a notificação
judicial no artigo 19, visto que, caso considerasse ser cabível a
notificação extrajudicial, não seria necessário a separação entre as
obrigações de indenizar.
Por óbvio que o ato de divulgar de material íntimo é conduta
capaz de acarretar prejuízos severos e irreparáveis, reduzindo a
vítima à mero objeto sexual, motivo pelo qual o legislador
renunciou a competência exclusiva do Poder Judiciário para
bloquear o conteúdo e a delegou para os provedores, através da
notificação dos usuários, de modo a tornar mais célere e efetiva a
retirada do conteúdo. Cabe, portanto, a notificação extrajudicial
por parte do usuário ao provedor de modo a retirar de circulação o
conteúdo ilícito sob pena de o mesmo ser responsável pela sua
negligência.123 Esse crime cibernético, no Brasil, ainda não está
regulamentado na seara penal, vindo somente a constar em alguns
projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional.124
________________________
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LONGHI, João Vitor Rozatti. Marco civil da internet no brasil: breves considerações sobre seus
fundamentos, princípios e analise critica do regime de responsabilidade civil dos provedores. In:
MARTINS, Guilherme Magalhães (coord.). Direito privado e internet. São Paulo: Atlas, 2014, p.
138.
124

Há dois projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que visam coibir esse delito: o projeto
de lei no 6.630, de 2013, de autoria do Deputado Romário de Souza Faria (PSB-RJ) e o projeto de lei
no 5.555, do mesmo ano, de autoria do Deputado João Arruda (PMDB-PR), ambos localizados, hoje,
na
Câmara
dos
Deputados.
Disponíveis
em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=976CE67F90926EF
8DCAC685772F8CABF.proposicoesWebExterno2?codteor=1166720&filename=PL+6630/2013>
e
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Percebe-se que esse dispositivo, embora tenha a finalidade
de proteger pessoas que venham a sofrer danos à personalidade
frente à divulgação ilícita de material íntimo, desprestigia e
deturpa os direitos fundamentais e humanos dos usuários ao
condicionar o direito de agir extrajudicialmente mediante a
identificação específica do conteúdo, prova essa de difícil coleta
tendo em vista a velocidade com que as informações desse cunho
se espalham na rede, impossibilitando apontar, com precisão,
todos os endereços eletrônicos nos quais se encontram o material.
Requer, ainda, que seja provada a legitimidade para a apresentação
do pedido, ou seja, que prove ser a pessoa exposta nos vídeos ou
imagens, prova essa, novamente, de difícil coleta, tendo em vista a
rapidez com que o conteúdo circula na Internet e, por vezes, a sua
má qualidade. Aduzimos o fato de que não é o provedor
especialista ou neutro para avaliar a sua legitimidade.
Faz-se notar que há, de forma expressa, uma opção
legislativa pelo caráter subsidiário da responsabilidade civil
decorrente de materiais íntimos. Apesar de sustentar-se que a
responsabilidade lato sensu, estabelecida pelo MCI em seu artigo
19, é solidária, a mesma sorte deveria seguir o artigo em questão,
em especial por se originar de fatos mais gravosos, como também
devido ao fato de concorrer com o autor direto do dano. Dessa
forma, tomando como premissa que a legislação impôs ao
provedor um dever de evitar a propagação do dano através da
retirada do conteúdo supostamente ilícito quando notificado
extrajudicialmente, seu descumprimento acarretaria em uma
responsabilização objetiva e solidária – visto que concorre com o
dano ocasionado ao seu consumidor.

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1087309&filename=P
L+5555/2013>. Acesso em: 11 nov 2016.
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2.4 A contra-notificação e o Dever de informar
O artigo 20125 estabelece que caberá ao provedor, quando
localizar o contato de quem disponibilizou o conteúdo ilícito,
comunicar-lhe acerca dos motivos e fornece-lhe informações
relativas ao bloqueio do material, de modo a viabilizar o
contraditório e a ampla defesa, respaldados pelo devido processo
legal.126 Cria-se, pois, um dever do provedor de informar os
motivos da desindexação do conteúdo e de fornecer todas as
informações requeridas pelo usuário.
Em suma, MCI responsabiliza os provedores após o
descumprimento de ordem judicial competente para a retirada do
conteúdo e, em seguida, cria o dever de informar ao autor sobre a
sua indisponibilização. Surge, pois, a dúvida: o dever de informar
surge após a notificação judicial ou em momento anterior? Seria
uma válvula de escape para soluções extrajudiciais de conflitos?
Quais as informações que deverá o provedor fornecer? Não seria
essa uma norma violadora do princípio da liberdade de
expressão127 e violação à censura coibida no próprio MCI?
________________________
125

“Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo
conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os
motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o
contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação
judicial fundamentada em contrário. Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que
disponibilizou o conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce essa
atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos substituirá o conteúdo
tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu fundamento à
indisponibilização.” BRASIL. Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet.
126

“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: LIV - ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.” BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa
do Brasil. Brasília, DF
127

Contrapondo-se ao argumento da liberdade de expressão, pilar da responsabilidade civil no MCI, o
Grupo de Trabalho de Tecnologias da Informação e da Comunicação (GTTIC) do Ministério Público
Federal: “Contudo, o regime de responsabilidade dos provedores de aplicações ainda merece
aperfeiçoamento. Da maneira como esta regidifo o projeto deixa portas abertas pelas quais direitos

Caroline Mocellin | 125

Por uma análise objetiva da legislação, pode-se concluir que
a notificação se daria em momento posterior à notificação, visto
que não haveria tempo hábil para estabelecer o contraditório antes
da propagação do dano, assim como pelo fato de que o MCI delega
exclusivamente ao Poder Judiciário a notificação do próprio
provedor. Ou seja, sem a ordem judicial não teria o provedor
conhecimento algum, se quer deveres relativos à remoção do
conteúdo ilícito. Tal fato torna o dispositivo sem quaisquer
finalidades, visto que o autor do conteúdo seria de qualquer forma
notificado posteriormente, assim que demandado em juízo. Quanto
as informações, pensa-se que deverá fornecer todas as que
versarem sobre a ocorrência, resguardando a privacidade dos
dados pessoais de terceiros envolvidos, salvo quando houver
ordem judicial para requisição de tais informações, sob pena do
provedor ser demandado em juízo por violação à privacidade.128

do consumidor, a privacidade da pessoa, a proteção integral da criança e do adolescente e a
dignidade da pessoa humana estão em risco excessivo, o que é inaceitável dos pontos de vista ético e
jurídico. A regra de repsonsabilidade pode favorecer o exercício da liberdade de expressão, tao débil
em nosso pais, ao mesmo tempo que não pode descuidar de outros valores igualmente importantes”.
Disponível
em:
<http://www.direitodainformatica.com.br/wpcontent/uploads/2013/04/Comentarios-ao-Marco-Civil.pdf>. Acesso em: 04 de abr. 2017.
128

“Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de
internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas,
devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes
direta ou indiretamente envolvidas. Art. 11. Em qualquer operação de coleta, 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 em território nacional, deverão
ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos
dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. Art. 12. Sem prejuízo das
demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas nos arts. 10 e
11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa: I advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; II - multa de até 10% (dez
por cento) do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, excluídos os
tributos, considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a
gravidade da falta e a intensidade da sanção; III - suspensão temporária das atividades que envolvam
os atos previstos no art. 11; ou IV - proibição de exercício das atividades que envolvam os atos
previstos no art. 11. Parágrafo único. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente
pelo pagamento da multa de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento
situado no País.” BRASIL. Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet.

Considerações Finais
“A incerteza é o hábitat natural da vida humana - ainda que a
esperança de escapar da incerteza seja o motor das atividades
humanas. Escapar da incerteza é um ingrediente fundamental,
mesmo que apenas tacitamente presumido, de todas e quaisquer
imagens compósitas da felicidade. É por isso que a felicidade
'genuína, adequada e total' sempre parece residir em algum lugar
à frente: tal como o horizonte, que recua quando se tenta chegar
mais perto dele."
Zygmunt Bauman
A Arte da Vida

Pelo exposto, formulam-se conclusões a respeito da
responsabilidade civil dos provedores por conteúdo gerado por
terceiros – conclusões ora meramente atestando a realidade
imposta pela nova legislação, ora apresentando um suposto ideal.
Trata-se de um verdadeiro esforço para contribuir à proteção dos
direitos fundamentais e humanos dos usuários entremeio à
Sociedade da Informação sem olvidar de seus múltiplos aspectos
dentro do novo contexto social em que se apresenta, conforme se
verá a seguir.
1.

Através de levantamento bibliográfico e jurisprudencial, é
possível encontrar diversas e variadas definições para
provedores de Internet. São eles: o provedor de blackbone, o
provedor de acesso, o provedor de conteúdo ou de
informações, o provedor de hospedagem, o provedor de
correio eletrônico ou de e-mail, e o provedor de busca;
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2.

O provedor de conexão ou de acesso é o responsável por
fornecer o acesso à Internet, caracterizando-se como
fornecedor de serviço. Havendo falha na prestação do serviço
ou defeito do produto, responderá ele pelos danos causados
diretamente aos seus usuários de modo objetivo, com
fundamento no Código de Defesa do Consumidor, visto
tratar-se de uma relação de consumo entre o provedor e
usuário. Quanto à conteúdo gerado por terceiro, não há que
se falar em responsabilidade alguma, visto que não possui
ingerência sobre a informação, sendo mero intermediário
entre usuários;

3.

O provedor blackbone é o responsável por fornecer a
infraestrutura que possibilita o acesso à Internet, não
havendo, portanto, contato algum com o destinatário final
do serviço de Internet, o que gera a sua irresponsabilidade
quanto à conteúdo gerado por terceiros e, quanto à danos
diretos, caso reste caracterizada uma relação de consumo,
poderá ser aplicado o CDC ou, caso seja uma relação jurídica
civil, o CC;

4.

Os provedores de informação ou de conteúdo são
responsáveis por hospedar conteúdo e informações em
plataformas online. Por vezes o próprio provedor é o
responsável pela edição da informação e sua posterior
publicação, fato que o torna responsável direto por eventuais
danos causados pelos conteúdos ilícitos ofensores de direitos
dos usuários – ainda que a autoria seja de terceiro. Se
tratando de material ilícito produzido por terceiros, há duas
hipóteses: caso haja fiscalização prévia dos conteúdos,
responderá objetivamente pela simples existência conteúdo,
haja vista a falha do serviço prestado; não havendo
fiscalização, não será responsável pela simples ocorrência da
informação ilícita se encontrar sob seu domínio, somente
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havendo responsabilidade a partir da notificação para
remoção do conteúdo e sua posterior negligência;
5.

Os provedores de hospedagem são responsáveis tão somente
pela locação de espaço online para terceiros recriarem sites e
páginas pessoais, salvarem dados e os acessarem
remotamente, motivo pelo qual não podem ser eles
responsabilizados civilmente por danos decorrentes de
conteúdos gerados por terceiros, visto que não possui ligação
direta com a ofensa, se quer poder em gerenciá-la;

6.

Os provedores de correios eletrônicos são fornecedores de
serviços de comunicação entre usuários. Pode-se concluir
que o provedor de e-mail possui dever de assegurar o sigilo
das comunicações entre os usuários. Caso haja violação da
correspondência eletrônica, ou quaisquer outras lesões
decorrentes do serviço, será ele responsável direto pelos
danos, motivo pelo qual aplica-se a responsabilidade civil
objetiva regrada pelo CDC, visto tratar-se de uma relação de
consumo. Quanto à conteúdos ilícitos de terceiros, não
poderá ele ser responsabilizado, uma vez que não possui
dever de fiscalização prévia às mensagens privadas dos seus
usuários, atendendo ao direito fundamental à privacidade;

7.

Os provedores de busca, ou motores de busca, são
responsáveis pelas pesquisas realizadas na Internet através
do acesso às informações contidas em banco de dados. A
jurisprudência quanto à conteúdos gerados por terceiros
ainda se encontra sem posicionamento sólido, visto que ora
decide o Judiciário pela responsabilidade dos provedores de
busca por resultados das buscas que lesionarem direitos dos
usuários visto ser responsável pelo logaritmo que possibilita
a pesquisa e ora optando pela sua irresponsabilidade, com
fundamento de que a lesão não está atrelada à busca e sim a
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existência de conteúdo existente em domínios de outro
provedor;
8.

Apesar de o Marco Civil da Internet não contemplar suas
qualidades específicas, torna-se essencial ao aplicador de
Direito conhecer suas diferenças, visto que se torna fator de
delimitação ao dever de indenizar, podendo, portanto, ser
usado o entendimento sobre a matéria anterior à vigência do
Marco Civil da Internet como fonte auxiliar, visto que com a
nova legislação é compatível;

9.

A responsabilidade civil possui a finalidade de repor o
ofendido ao seu status quo ante. Todavia, as lesões
acometidas
pelos
meios
eletrônicos
afrontam,
essencialmente, os direitos da personalidade, insuscetíveis de
recomposição, devendo, portanto, serem os ofendidos
indenizados de modo proporcional ao dano sofrido;

10.

Verificou-se que para a devida aplicação da responsabilidade
civil direcionada aos provedores de Internet é necessária a
presença de três elementos: a conduta humana, o nexo de
causalidade e o dano, sendo a culpa ou o dolo elemento
acidental, visto que não é um requisito geral frente a
existência da responsabilidade civil objetiva;

11.

A conduta humana poderá ser realizada através de atos
positivos ou comissivos, ou seja, quando o autor realiza ato
voluntário, culposo ou doloso, que lesiona bem jurídico de
terceiro ou que afronta um dever jurídico, como é o caso do
usuário que produz material ilícito, ou poderá ser realizada
através de comportamentos omissivos, concretizados por um
não agir quando há um dever jurídico importo de agir de
modo a evitar ou fazer cessar o dano, tal como é o caso dos
provedores em retirar o material ilícito dos seus domínios;

12.

O dano ou prejuízo, seja ele de ordem material (que atinge o
patrimônio do usuário) ou imaterial (que atinge direitos da
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personalidade) deverá ser provado, sob pena de haver
tentativa de enriquecimento ilícito. Contudo, frente à prova
dos danos ocorridos no ambiente virtual, por vezes poderá,
frente à verossimilhança das alegações, à difícil produção das
provas ou a vulnerabilidade e/ou hipossuficiência da parte,
ser in re ipsa, bastando a comprovação do fato, presumindose o prejuízo dele decorrente;
13.

O nexo causal, diferente do dano, deverá, sempre, ser
provado em juízo, visto que frente à carência de prova,
poderá a parte contrária alegar excludentes legais do dever
de indenizar, como é o caso da culpa exclusiva da vítima ou
culpa de terceiros;

14.

Em momento anterior à vigência da Lei 12.965/14, nota-se
que havia grandes divergências entre as decisões produzidas
pelo sistema jurídico brasileiro, como também pela doutrina,
visto que não havia legislação específica que determinasse o
regime de responsabilidade civil a ser aplicado frente à
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro. Quanto
à danos cometidos diretamente pelos provedores aos seus
usuários, é aplicável o regime da responsabilidade civil
objetiva contido no Código de Defesa do Consumidor visto
que, a atividade desenvolvida pelo provedor é de consumo,
ainda que o serviço não seja remunerado diretamente pelos
seus usuários. Quanto aos danos perpetrados pelos usuários
em Rede, haviam três correntes que debatiam quando ao
regime a ser aplicado aos provedores: a) a corrente que
entendia ser aplicável o regime da responsabilidade civil
contido no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil por
entenderem ser de risco a atividade desenvolvida pelo
provedor de Internet, devendo, portanto, ressarcir eventuais
danos causados aos usuários da Internet independentemente
da prova da sua culpabilidade; b) a corrente que entendia ser
aplicável a responsabilidade civil objetiva do Código de
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Defesa do Consumidor, visto que a relação entre o usuário e
o provedor era, de fato, de consumo, incidindo, portanto, a
aplicação da referida legislação; e c) a corrente que defendia
a aplicação do regime da responsabilidade civil subjetiva
regrada pelo Código Civil visto que, apesar de reconhecerem
ser uma relação de consumo, o provedor não incorre em
falha ou defeito do produto ou serviço, afastando,
consequentemente, a aplicação do CDC;
15.

Pode-se concluir que não há o dever de o provedor realizar
fiscalização prévia aos conteúdos indexados na Internet,
visto que não é dever inerente às atividades desenvolvidas
pelo provedor, em respeito à liberdade de expressão e
vedação à censura. Dessa forma, não poderá o provedor ser
responsabilizado pela simples existência de conteúdo ilícito
nos seus domínios;

16.

A responsabilidade civil dos provedores somente pode ser
imputada após a notificação, judicial ou extrajudicial,
surgindo o dever do provedor de indisponibilizar ou
bloquear temporariamente o conteúdo enquanto tramitar
processo. Caso sobrevenha sentença que decrete ser o
conteúdo de fato ilícito, será ele excluído permanentemente
da Internet e, caso seja declarado lícito, reposto em
circulação;

17.

Não é possível a responsabilização civil objetiva dos
provedores de Internet com fundamento no parágrafo único
do artigo 927 do Código Civil que estabelece a
responsabilidade civil objetiva das atividades de risco, visto
que a Internet, produto e serviço fornecido pelos provedores,
não possui risco inerente à sua atividade e sim decorrente
das atividades e atitudes humanas que os usuários adotem
nesse ambiente;

Caroline Mocellin | 133

18.

Pode-se observar que a jurisprudência, na grande maioria
dos casos sob sua análise, reconhece a relação de consumo
existente entre o provedor de Internet e os seus usuários.
Contudo, afasta a responsabilidade civil regrada pelo CDC
com fundamento de que, não havendo dever de fiscalização
prévia aos conteúdos indexados nos seus domínios, não há
falha, se quer defeito nos produtos ofertados, afastando,
portanto, a aplicação da responsabilidade civil objetiva e
aplicando a subjetiva, regrada pelo Código Civil, devendo,
portanto, o provedor ser responsabilizado somente caso
reste provado a sua culpa ou dolo no dano decorrente da não
remoção do conteúdo ilícito;

19.

Entende a pesquisa apresentada ser a corrente mais acertada
a da aplicação da responsabilidade civil objetiva, regulada
pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que, apesar de
não haver fiscalização prévia dos conteúdos por parte do
provedor de Internet, atendendo à liberdade de expressão, o
dever de fazer cessar o dano tem início da notificação
extrajudicial dos usuários, fazendo nascer então a
responsabilidade de bloquear o conteúdo – apesar de não ser
a opção eleita no MCI. Caso permaneça inerte, está
incorrendo na falha da prestação dos serviços. Distancia-se,
pois, o dever decorrente da exposição do conteúdo e deslocase ao momento da notificação. Em suma, se provedor, após a
notificação, se manter omisso, responderá ele objetiva e
solidariamente com o autor do dano, devido à falha da
prestação do serviço (artigo 14 do CDC) em atender a
solicitação feita pelo usuário dos seus serviços;

20.

A responsabilidade civil dos provedores por conteúdos
gerados por terceiros, ainda, só se torna passível de
imputação caso o provedor tenha acesso imediato aos
conteúdos reputados como ilícitos, sob pena se não haver
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comprovação do nexo de causalidade, frente à distintos
serviços ofertados pelas diferentes espécies de provedores;
21.

Nessa senda, os provedores de conexão e de blackbone,
frente à nova legislação aplicável, não serão responsáveis por
conteúdos gerados por terceiros, visto que são apenas
fornecedores do serviço, não incidindo nexo de causalidade
entre eventuais danos e seus serviços;

22.

Foi possível perceber a escolha do legislador em delimitar a
responsabilidade civil dos provedores somente frente às
ordens judiciais, excluindo-se, portanto, a responsabilidade
civil dos provedores quando notificados extrajudicialmente
pelos seus usuários, visto que não há, segundo o MCI, dever
de bloqueio, indisponibilização ou remoção do conteúdo.
Somente tem o dever de remoção do conteúdo após a
notificação extrajudicial, disposição esta que afronta a
celeridade dos procedimentos e a sua eficácia, além de
acarretar na judicialização exacerbada das demandas;

23.

Apesar de não ser contemplada no MCI, cresce a tendência
de a jurisprudência responsabilizar os provedores de
Internet frente à mera notificação extrajudicial ainda que
seja hipótese rechaçada da nova legislação, atendendo à
normas constitucionais e infralegais que visam a proteção do
consumidor;

24.

Caso o provedor de aplicações, na linguagem do MCI, não
cumpra com o dever de retirar o conteúdo dos seus
domínios dentro do prazo estabelecido em ordem judicial,
responderá ele solidariamente com o autor direto do dano;

25.

A ordem judicial deverá conter a clara e específica
identificação do conteúdo reputadamente ilícito, sob pena de
nulidade da ordem judicial, de modo a facilitar a sua
localização. Contudo, entende-se ser um requisito de difícil
cumprimento, visto que os usuários e o Poder Judiciário não
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possuem meios suficientes para localizar e fornecer, com
precisão, a localização do material ilícito frente à viralização
de conteúdos ilícitos disponíveis na Internet – fato que não é
extensível aos provedores, que possuem meios suficientes
para localizar os materiais ilícitos com facilidade;
26.

O regime da responsabilidade civil dos provedores por
conteúdo gerado por terceiros no MCI não é aplicável frente
à direitos conexos e de autor, motivo pelo qual, nesses casos,
continua sendo aplicável o entendimento adotado pelo
Judiciário anterior à vigência da lei em questão, não
possuindo ela o condão de revogar outras legislações que
versem sobre o tema;

27.

Apesar de o MCI permitir que as causas que versem sobre
deveres de indenizar frente às lesões decorrentes de
conteúdo na Internet sejam apresentadas em juizados
especiais, entende-se que não é viável, frente à necessidade
de apresentar prova complexa, não permitida em ações que
neles tramitam;

28.

Poderá o autor da ação requerer, em tutela provisória, o
bloqueio ou a indisponibilização do conteúdo, de modo a
antecipar os efeitos da tutela pretendida, devendo tal
dispositivo ser relido em conformidade com o Código de
Processo Civil, sendo esta norma posterior e não colidente
com as ora estabelecidas no Marco Civil da Internet;

29.

O MCI criou um regime diferenciado para a
responsabilização civil dos provedores por conteúdos de
cunho sexual, reconhecendo a responsabilidade civil caso
fique inerte após notificação extrajudicial requerendo a sua
remoção;

30.

Apesar de ser um regime diverso e mais célere, a
responsabilidade civil dos provedores por conteúdo de cunho
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sexual será subsidiária ao autor direto do dano, escolha esta
irrazoável;
31.

Frente à exigência da prova de legitimidade nos pedidos de
remoção de conteúdo sexual, entende-se ser inconcebível,
visto ser uma prova de difícil produção para a vítima arcar;

32.

Há o dever do provedor em informar ao usuário que produz
o material ilícito assim que o localizar, fornecendo todas as
informações relativas ao fato, de modo a possibilitar a ampla
defesa e o contraditório das partes;

33.

A nova legislação, de fato, não possui regime protetivo aos
consumidores, usuários de produtos e serviços de Internet.
Reconhece-se que há um severo prejuízo ocasionado aos
direitos fundamentais e humanos de um grupo
reconhecidamente vulnerável em prol do desenvolvimento
econômico e tecnológico nacional. No entanto, é protetivo
aos fornecedores, provedores de produtos e serviços de e na
Internet, que agora contam com diversos “Portos Seguros”
assegurados pela nova política de responsabilidade civil na
“Constituição Digital”, de modo a eximirem-se de eventuais
responsabilidades ocorridas nos seus domínios;

34.

Por derradeiro, pode-se constatar que houve, de fato, uma
mudança de paradigma com o Marco Civil da Internet, visto
que alterou, por completo, o entendimento que possuía o
Poder Judiciário quanto à responsabilidade civil dos
provedores por conteúdo gerado por terceiros. Nota-se que a
aplicação da nova legislação ainda não encontra terreno
seguro, estando os tribunais somente agora enfrentando os
novos problemas criados pelas novas soluções.
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