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12.1. Introdução
Sendo fenômeno recente, as redes sociais mostram-se por u~ lado
ulnmeio
de interação social e de outro como uma preocupaçao., I~so
decorre do grande número de informações pessoais so~re os tiSUarIO;
que são compartilhadas,
muitas da~ vezes sem o conheCImento
ou ate
mesmo sem o consentimento
efetIvo destes.
Nas redes sociais, os conteúdos dos provedores são em sua grande
l11.aioria providos por terceiros, através de cOll1.entários, fotos, postagens
entre outras formas de interação. É o que se chama de Web 2.0, na qual
os usuários deixaI!l de ser meros expectadores e p4ssam a ser os atores
principais do fenômeno Internet.
. - ...
Nesse viés, o presente estudo discute a responsabilIdade q~l~ o provedor de.serviço? 'poss~li s?b~,e os atos. d~~te usuário, ten~o. em vIsta que
podem ocorte~i15usos, que "gerem i~d,tisi.ve ~anos aos ~lrelto~ de personalidade de outros usuários. OQ seja, e precIso que se InvestIgue co~o
deve ser a "responsabilização do provedor de serviço pQr ato de terceIro.
Para tanto, será abordada a evolução tecnológica,
para .que s:
mostre a importância
que os usuários têm para ~ Intern:t hOJe. Sera
evidenciado o que se denom.ina de Web 2.0. Adl~nte s.era abor.dada a
Responsabilidade
Civil na Internet, para que se eVIdencIem o~ d~versos
tipos de provedores existentes e como cada um deles tem b.rmtada a
Mestrando em Direito Privado Pela PUC-MG.Advogado.
lista@gmail.com
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sua responsabilidade. Será feita Ulna análise de conlO evoluiu a respan. 'sabilidade civiJ na Internet no ordenamento jurídico brasileiro, até se
chegar ao Marco Civil da Inter11et.
O Marco Civil da internet foi Ulua quebra de paradigmas, pois,
conforme será abordado, h.ouve unIa n1udança do sistema de reti!ada
de C011teúdo do Notíce a11.d Take DotUrl para o sistema Judicial l'Jótice
and Tàke Dou/Il COln exceções. Assinl. sendo, é necessário que se diferen.cienl tais sÍstenlas. A.o final, será feita uma análise jurisprud'encial
c;on'l o intuito de mo~trar corria o poder judiciário tem interpretado a
responsabilidade civil D.a Internet.
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12.2. A era digital

1

A Internet é hoje Ul11.a realidade, a qual revolucionou
a fornla
CODI0 a sociedade
vive. Tamdnha é a importância da Internet qu.e já
foi, inclusive, considerada bem indispensável à vida (CORTE Al~El'v1Â,
2013), sendo seu acesso considerado Direito Fundalnental
(I-IAI~,:r-

1

MANN apud GOULART,2016).
Na atualidade, o acesso a it1forlnação é muito simples. Graças à
internet um usuário con.segue realizar diversas tarefas na rede, seUl se
deslocar, o que antes do advento desta seria ininlagil1ável.
Conforme
Brant (2014), todo esse processo atual ren10ntrl ao
prim.eiro con1putador, que foi criado 110SEstados Unidos Ila década
de 40, o ch.an1ado ENIAC - Eletronic Nl-unerator Integrator e Calc1...ilator.
O referido dispositivo foi construído com o fito de realizar cálculos
para se prever onde seriam atingidos alguns alvos visados pelo exército.
A lnáql1ina2 ocupava 'cerca de 180 lU2 e pesava cerca de 30 toneladas.
l)essa forni.a, para se realizar tão sornente cálculos, o prin1eiro conl.pu,tadar ocupava uma área grande, o que dificultava o seu uso dOIIléstico.
Após, veio a criação do rnicrochip, que possibilitou o uso de dispositivos eletrônicos cada vez .t1.1enOrescapazes de processar as inforn'la(;6es
de fornloa rnais rápida ..AssÍ1n.,os con1putadores passaram a ocupar un1
espaço cada vez nlenor, 111asque ainda l1ão estavam conectados por
rrleio de uma rede.
2

O tenno bug (en1 português significa percevejo) que atualn1ente é utilizado para se
n0111earUlna falha em U1l1cOlnputador tem origem com o .ENIAC. COlTIOvisto,
este ocupava urna vasta área física, sendo que o seu funcionamento gerava calor,
ambiente ideal para a proliferação de certos insetos, Assim, por vezes, havia £1.1ha
no sisten1.a de cálculos elTIvirtude destes, o que geroU a adoção da nomenclatura
bug até os dias atuais.
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Paesani (2012) inforn1.a que a internet surgiu no período da guerra
fria. Segundo a autora, o Departal11ellto de Defesa Norte americano
quis criar uma rede de proteção a um possível ataque nuclear russo.
Previam que etn .caso de um ataque, a manutenção da comunicação
entre as bases nlilítares seria algo essencial. Assim, foram criadas pequenas redes locais (LAN. - Local Area Nettvork) posicionadas en1 lugares
estratégicos dentro ,dos Estados Unidos e coligadas por meio de rede.
de telecomunicações
geográficas (WAN - WideArea NettlJork). Esse foi
o primeiro passo para a criação da internet, qual seja, a ligação entre
redes locais. Referido projeto foi nOlneado de ARPANET
e visava
justaJ:TIente à conexão de dados e distribuição destes em çliversas partes
dos Estados Unidos.
Ocorre que com o fim da guerra fria, o goverllo americano
possibilitou pesquisas acadêmicas com a rede. Assim, no ano de 1973,
conforme Paesani (2012), o centro de pes.quisa avançád3: da Universidad~
da Califórnia,.conseguiu
que diversas redes incompatíveis, ou seja, que
diversas redes locais cOllseguissem se comunicar. Isso foi feito através
do protocolo de transmissão/protocolo
Internet (IP).
A popularização da internet só veio a acontecer mais tarde, en1.
1989 errl Genebra (PAESANI, 2012). Conl a criação da World Wíde
T#b (WWW) os usuários da il1ternet puderam ter acesso aos mais variados serviços, como textos, imagens e sons. Antes, para que isso fosse
possível, era n,ecessário saber uma infinidade de códigos, no entanto,
com o WWW, o acesso se tornou mais fácil.
Essa fase é denonunada de Web 1.0, na qual todo o conteúdo é
disponibilizado pelos provedores, cabendo ao usuário apenas a função
de acessá-lo. Tal fato mudou com a criação do CeoSítes, plataforma do
Yahoo que possibilitava que usuários criassem sites com conteúdos próprios e colaborativos. Posteriormente, no ano de 2002, veio o Friendster, .
primeira rede sacia). qu~ se tem notícia. Tal fase se denomina de Web 2.0
(O'REALL~
2005). Referido fenôrrleno caracteriza a Internet como.
uma rede a ser alimentada tanto pelos provedores quanto pelos usuários.
A conotação de Web 2.0 é para se estabelecer uma quebra de
paradigrrla. Antes das redes sociais o provedor é que fornecia todo o
conteúdo (Web 1.0). Hoje há uma multiplicidade de agentes na rede, o
que remete a importância da proteção do~ usuários inclusive por ato de
outros usuários, principalmente
ante ao crescimento das redes sociais.
É evidente a importância que as redes sociais têm na vida das pessoas, tendo em vista o aumento constante no uso destas. No entanto, por
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1
ser um fel1Ôn1.enO recen.te, ain.da não .se,tem uma cultura sólida formada
a respeito do uso da internet, o que leva à um rYlaUuso da ferranlenta.

12.3. Responsabilidade civil na internet
A Responsabilidade
Civil é ~ subsunção de ~ma pessoa, l1atural
ou não natural, a uma obrigação de reparar o dano outrora causado,
ou nas palavras de Gonçalves (2011), é un'la garantia da. restituição ou
cO!l1.pensaçãÇl do bem sacrificado.
. Nesse sentido, conforme l~cionanl.Pablo Stplz.e e Rodolfü Pamplona (2012),a Respon.sabilidade Civilpressúpo'e:~. atiVida'de';'danosa de
alguém. A responsabilidade civil pressupõe a existência Çle4 elementos,
quais sejarn: a) COflduta olllissiva ou comissiva; b) Dano; c) Nexo de
Causalidade; e d) Culpa latu sensu. Trata-se da ehanlada Responsabili. dade Civil Subjetiva que é a regra geral adotada pelo Código Civil de
2002, conforme artigos 186 e 927.
Destarte, há ainda a responsabilidade civil obj etiva, que se refere aos
casos em que não é necessária a caracterização da culpa.A delimitação
de tal instituto encontra-se no parágrafo único do artigo 927, que norlllatiza que: "l-:Iaverá obrigação de reparar o dal1o, in.dependentenlente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quan.do a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano inlplicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem." (BRASLL, 2002).
Assim sendo, via de regra, aplica-se a teoria subjetiva de respoIlsabilidàde civil, salvo nos casos en'l que a lei delimitar que a responsabilidade é objetiva ou a atividade importar enl risco para os direitos de
outrem (SCHREIBER,
2013). Duas são as controvérsias na .Internet
no que tange à responsabilidade civil, quais sejanl, se os provedores de
conteúdo pod.em ser responsabilizados po!, atos de .terceirQ~ e. se. ~ssa
responsabilízaça.o pode 'ser obJetiva.'
. ,.....
A respol1sabilidadecivil
por ato de terceiro é aquel.a ria qual o
agente do daIlo é pessoa diferente da que se responsabiliza pela reparação. Trata-se de uma exceção à regra geral da respon.sabilidade civil.
Ao se tratar de provedor de' co'nteúdo, este poderá ser responsabilizado
pelos seus próprios atos, caso tenha uma falha na prestação dos serviços
ou cometa algum ato ilícito. Para se perquirir sobre a responsabilidade
civil por ato de terceiro é necessário que se faça uma an.álise quanto a
natureza dos diversQ'stipos de provedores existentes. Existem provedores
de Backbone, acesso, hospedagem, conteúdo e informação, a cada um
se aplica UITlregime distinto. (ALMEIDA, 2015).
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o provedor de Backbone é aquele que 'oferece a estrutura da
Internet (PAESANI, 2012). COll10 visto, a Internet nada mais é que
urna rede de computadores e dispositivos conectados. Essa conexão é
feita ao final pelo provedor de Backbone. A palavra inglesa, que enl
tradução literal significa "Espin.ha Dorsal", funciona como tal órgão do
corpo humano, ou seja, suste.rlta toda a estrutu~a" e manténl a troca de
inforn:ações. Esse provedor não possui ligação' direta com o consumidor'
final, apenas viabiliza a conexão 'que é feita através do provedor de acesso.
O provedor de acesso é o que liga o consulnidor/usuário
à Internet, ou seja, é o intermediário
entre o dispositivo e o provedor de
Backbone. Hoje s'e discute a possibilidade de essa conexão ser gratuita
em parte, o que se denomina de Zero Ratíng. Entretanto, entende-se que
desde a regulamentaç.ã~ do Marco Civil pelo decreto n° 8.771/2016
(BRASIL, 2016) n~o é mais possível a distribuição g~atuita de parte de
serviço de comunicação. Ou seja, o provedor de acésso pode ser pago
ou gratuito, mas nunca parcialmente gratuito, isso.ao menos no Brasil .
Conforme Almeida (2015), é evidente que esse posicionamento é recente, tanto que a doutrina defendia a possibilidade de se oferecerem
serviços parcialmente gratuitos na rede.
Assim, o provedor de acesso liga o usuário ao provedor de Backbol'le,
que, por sua vez, irá ligar ao provedor-de hospedagem. O provedor de
hospedagenl é aquele que guarda enl si a inforn1.ação a ser acessada. Ou
seja, ele é como se fosse o armário, que possui o conteúdo, o qual não foi
por ele gerado. Esse conteúdo é alimeIltado pelo provedor de conteúdo.
Provedor de conteúdo é o serviço que apresenta a informação a
ser acessada pelo usuário na rede, informação essa que é alimentada
pelo provedor de informação (LEMe)S; SOUZA, 2010). Dessa forma,
no caso do Facebook, por exe.mplo, a pl~taforn1.a seria o provedor de
conteúdo, enquanto que os usuários seriam os provedores de informação.
Em síntese, co'nforme Almeida (2015), são exemplos de prove- .
dores de Backbone a Brasil Telecom e a Embratel; a OI Velox é um
exemplo de provedor de acesso; a Loca Web é um exemplo de provedor
de hospedagem; enquanto que as mídias e as redes sociais, como, por
exemplo, o Facebook, Twitter, Instagram e outros, sao provedores de
conteúdo, sendo que os usuários seriam os provedores de informação.
Em uma analogia ao mundo não digital, o provedor de Backbone
seria a estrada que circula um carro, o qual seria o provedor de acesso.
Este carro tem acesso a um edificio (provedor de hospedagem), o qual
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possui Ulna central de arquivos (provedor de conteúdo), arquivos estes
alinlel1tados por pessoas (provedor de inforlnação).
Apesar da possibilidade de violação de direitos por ato do próprio
servidor, gerando, pois, a responsabilidade civil deste perarlte o dano,
o presellte estudo tell1 corr10 foco a responsabilidade do provedor de
cOllteúdo por ato de terceiro. Ou seja, o que se analisa é se existe a
responsabilidade do provedor de conteúdo por ato de terceiro e se essa.
é obje'tiva ou subjetiva. l?ara tanto, é preciso que se analise o Marco
.Cjvil da Internet, ante ao fato de que esta lei guarda as diretrizes da
respon.sabilidade de tais provedores.
A instabilidade l1a responsabilização decorre justanlente a partir
da Web 2.0, quando se atribuiu ao usuário UI11afunção irldispensável
ao funcion.anlento
de diversos serviços online. Assirll, como aqueles
podenl ser considerados provedores de. inforn1.ação a ser dispOllibilizada no provedor de conteúdo, discute-se a possibilidade de este ser
responsabilizado pelo ato daquele.

12.3.1. O Marco Civil da Internet

o Marco

Civil da Internet, lei 12.965/2014, foi promulgado pela
então presidente Di.lma P,-ousseff no dia 23 de abril de 2014, durante
o evento denominado
de NE rnlundial na cidade de São Paulo. Referida lei tem C01110 objetivo estabelecer "princípios, garantias, direitos
e deveres para o uso da Internet no Brasil" (BRASIL, 2014).
Seu contexto de criação rernonta às investigações feitas pelo serviço
de inteligência dos Estados Unidos, denunciado por Edward Sn.owdel1
no ano de 2013 (l1RAN'T~ 201.4), o que foi tratado COlTIO U1l1 escândalo
l11.undial. Ficou provado que o serviço de inteligência an1.ericanam.onitorava
os E-111.ailsdos governantes de diversos países, entre eles o .Brasil.AssÍn1.,a
então presidente, ao realizar o discurso de abertura da 68a Assemb1.eia-Geral
das Nações Unidas no dia 24 de setcll1.bro de 2013, afirrnou que:
r

R.ecentes revelações sobre as atividades de unIa rede global
de espionagelTI eletrônica provOCaralTI indignação e repúdio
em an1plos setores da opinião pública n1undial.
No Brasil, a situação foi ainda mais grave, pois aparecemos
como alvo dessa intrusão. Dados pessoais de cidadãos foram
indiscriminadalnente objeto de interceptação. Informações
enlpresariais - nluitas vezes,de alto valor econômico e mesmo
estratégico - es~iveraln na mira da espionagem.
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Sem ele - direito à privacidade - não há verdadeira liberdade
de expressão e opinião e, portanto, não há efetiva dem.ocracia

[...]
Por essa razão, o Brasil apresentará propostas' para o estabeleciInento de um nlarco civil nlultilateral para a governança
e uso da internet. e de medidas que garantam uma efetiva.
proteção dos dados que por ela trafegaln. (ROUSSEFE 2016) ..
A partir desse n1.omento acelerou-se a elaboração do projeto de
lei, para que ele f,?sse lançado no NETmundial,
evento internacional
'de tecnologia que aconteceria emSãQ Paulo 11.0ano seguinte. Evidente que o processo de elaboração do Marco .Civil é lnais antigo que o
escândalo denunciado por Edward Snowden.
Conforme Brant (2014), a primeira tentativa de ~e criar um marco
regulatório da Internet teve como objetivo a penalizaçã~. Foi um projeto de
Lei proposto pelo senador Eduardo Azeredo no ano de 1999.A preocupação
era eminentemente penal, e não tratava dos direitos e garantias dos usu;ários,
apenas a penalização destes. Iniciou-se então uma série de críticas sobre o
projeto, sendo denominado de "AI-S da Il1ternet" (BRANT, 201.4, p. 31).
Referido projeto não foi aprovado, sendo iniciado no ano de 2007
um movir.nen~o conjunto pela Secretaria de .Assuntos Legislativos do
Ministério da Justiça (SALIM]) e a Escola de Direito daFundaçãoGetúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ) com o objetivo de se aprovar
um marco regulatório de natureza cível para a In.ternet. Assim nasceu
o projeto de lei conhecido con10 M.arco Civil.
Importante salientar que a Lei foi a primeir~ no Br~sil a passar por
uma discussão online corn toda a população sobre os pontos a serem.
legislados, o que se denomina de processo dialético de votação. Enl
verdade, após a elaboração de um esboço, fo.i criado utn site no quaÍ
se isponibilizou tal doc~nlento~.perrriítindo
que todos os usuárió's da
Internet pudessem ali comentar os dispositivos e inclusive resporlder .
aos comentários de outros usuários. Di versas foran1 as contribuições da
sociedade. O pensamento do legislador nesse n~omento foi coerente.
Ora, nada mais justo do que re~li2ar uma consulta pública na InterIlet
para que ela seja regulada, tendo em vista que os usuários poderiam
contribuir 'com a regulamentação para o melhor uso da ferramellta.
O Marco Civil é sustentado por três pilares básicos, a privacidade
dos usuários, a liberdade de expressão e a neutralidade'da rede. Conforme afirmou Tiro Berners-Lee, criador doWorld Wide Web é "um

4
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fantástico exemplo de C0l11.0os governos podem desempenhar UlTI papel
positivo na promoção dos direitos da tLJeb e mantê-la aberta" (BP~NT,
2014, p. 41). Mais ainda,. confornle Rodotà (2016), é necessário que
se conceba unla Carta de Direitos da Internet, para que se garanta a
proteção, que os usuários ITlerecem.
O Marco Civil da Internet possui UIna seção específica para tratar
, da responsabilidade por ato de terceiro, qual seja, a Seção 111) intitulada
de "Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado
-por Terceiros". Tratando-se de provedor de conexão este não será responsabilizado por. conteúdo gerado por terceiros', conforme disposto no
artigo 183 da Lei. N,àó:h~;qt-ié's~, responsabilizar o provedor de conexão,
uma v~z que este não possui qualquer controle sobre a informação
contida D,arede. A discussão paira sobre o provedor de conteúdo.
'
4
Conforme o artigo 19 do Marco Civil,
Provedor de Aplicações:> som,ente poderá ser respo11sabilizado por conteúdo de terceiros
após uma orde111judicial específica para, dentro de seus limites, tornar
indisponível ~ conte'ócio. Neste ponto, é importante salientar que a
responsabilidade surge, via de regra, após o descun1prin1.ento da ordem_
judicial, COIT10 se essa fosse a fonte da obrigação principal, sendo o seu
descumprinlento
a fonte da obrigação de reparar o dano. Ou seja, pune-se aqui a inércia do provedor enl não retirar o conteúdo ofensivo.
Além do caput, o artigo 19 possui quatro parágrafos que detalhan1.
COtIl0 é a responsabilidade
por ato de terceiros.
'
Prioriza-se a liberdade de expressão ao se exigir ordeln judicial
paia a retirada de COIlteúdo. Isso porque não se concede ao provedor
a autonomia para jU,lgar se unl conteúdo é ofellsivo ou Ilão. O que se
faz ,é atribuir ao poder judiciário a tarefa de analisar o conteúdo, após
a requisição de alguém, p~lra que, após, o provedor seja notificado e
torne o ~onteúdo iIldisponível.

A indisponibilidade
do conteúdo será feita dentro dos lirnites
técnicos do serviço e em, prazo hábil concedido pelo Judiciário. Certo
é que será necessária a indicação do endereço do conteúdo (URL),
conforme detern1.ina o parágrafo prinleiro6 do artigo 19.
Evidente que a responsabiliza~io
do provedor 'só será possível
após a notificação judicial, não bastando apenas a ocorrência do dano.
Assinl, é necessária Ull1.aordenl judicial para que se retire um conteú-'
do ofensivo da Ilú:ernet. Ante ,a necessidade de dilação probatória e a
, c0111plexidade da causa, via -de regra o processo judicial tran1itará sob
o rito do procedimento
comum. Entretanto, existe a exceção prevista
'nó;':':pãtigrafó,terceiro7
do dispositivo legal. Tratando-se de conteúdo
atentatório à honra, à reputação ou aos direitos de personalidade, a
ação poderá ser ajuizada sob o rito dos Juizados Especiais.
, Em se tratan,d'o de conteúdo atentatório poderá existir a possibilidade de urgência I10 pedido. AssÍJn, o parágrafo. quartoS adlnite a
antecipação dos efeitos da tutela desde' que presente prova inequívoca
do fato, verossimilhança da alegação e fundado receio de dal10 irrepa'rável ou de difícil reparação.
A responsabilidade do provedor só existirá em razão da não retirada do conteúdo, não tendo qualquer responsabilidade perante o
conteúdo em si considerado.Tanto o é que o artigo,209 do Marco Civil
Ilorlnatiza q,ue, se o provedor tiver o contato do usuário que causou o

o

6

7

~ 10 A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade,
identifLcação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que
pcnnita a localização inequívoca do material.

3 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 aphcações de internet, poderão ser apresentad~s perante os juizados especiais.
~

0

in~i~s:iv~ no procedimento previsto- no ~ 30, poderá antecipar, total
ou parciahnente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, ex.tstindo prova
inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização,
do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossinúlhança da
alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

8 ' ~ 4~' Ój~1Í~,
3

4

Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civihnente
por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.
Art. 19. Com o intuito de as~egurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o
provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilnl~nte
por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial
específica, não t0111aras providências para, no ân1bito 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.

9

O Marco Civil utiliza a nomenclatura de Provedor de Aplicações ao Invés de Provedor de Conteúdo.A diÍerença entre os tipos de provedores é feita pela doutrina,
sendo que o Marco Civil trata apenas de provedor de aplicação.
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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
expressaprevisão 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, profissionahnente e com fins econômicos substituirá
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dano, deverá COlTI.unicar a ele o Il1.otivo da retirada. Assim se garante a
liberdade de e>;,pressão e o acesso ao contraditório, tendo enl vista que
o u.suário poderá exigir que se rnantenha o conteúdo caso entenda que
não é ofellsivo, devendo provar isso judicialniente.
Nesse sentido é que o artigo 2110 norlnatiza que o provedor de
aplicações possui responsabilidade
subsidiária. Ou seja, só é responsabilizado se não retirar o conteúdo. COlTIO já enfatizado, é necessária
urna ordenl judicial para que se deternline a retirada' do conteúdo,
'entretanto existe a exceção que é quando o conteúdo apresentar nudez
ou ato sexual privado. Nesses casos, basta a notificação pelo usuário
ou representante.

A preocupaçã.o do legislador nesse caso é com a volatilidade dos
conteúdos na Internet. Um,a vez que algo é disponibilizado na Internet,
perde-se o controle. Assin1., quanto antes se retirar o conteúdo nlenor
será a chance de se espalhar este. Evidente que conform,e o parágrafo
único11, a notificação deverá conter os elenlentos que permitam identificar o dano" ou seja, o conteúdo.
Portanto, a regra geral do Marco Civil quanto a conteúdo ofensjvo
gerado por terceiro é o sistema conhecido como Judicial Notice a11d ~Iàke
DOl.vn, que exigé UIna ordem judicial para a retirada do conteúdo conl
a responsaç,ilidade subsidiária do provedor. Além, deste sÍsten1a, quanto
à retirada de conteúdo, existe talnbén1 o Notice and Take Dcnvn, que é a
responsabilização
com apenas a notificação extrajudicial,.o
que é aplicado no ordenamento
jurídic()
bl-asileiro para conteúdos
com ll.udez
explícita ou que contenham
ato sexual privado. É necessário que se
discutanl alnbos os casos para que se analise a temática da responsabilidade civil por ato de terceiros.
~ conteúdo
fu ndarl'lento
HJ

11

t?,~na~io in~is'p.oní~el
a lndlsponlbtüzaçao.

pela n1.otivação

ou pela ordentjudicial que deu

Art. 21.. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado
por terceiros será responsabilizado subsidiariarnente pela violação da intirnidade
d~corrente da divulgaçâo, s~:~1. autorização ele seus participantes, de imagens, de
vldeos ou de outros materIaiS contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de
caráter privado quando, após o recebin1.ento de notifLcação pelo participante ou
seu representante legal, deixar de prOlnover, de forma diligente, no âmbito e nos
limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.
"~arágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nuhdade, ~lelnelltos ~u~ p~rmitam a identificação específica do rnaterial apontado
corHO VIolador da lntll1udade do participante e a verificação da leoititnidade para
apresentação do pedido.
b
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12.3.2. Judicial notice and take down
x'notice and take down'
Ajurisprudêllcia brasileira, no que se refere à retirada de cOllteúdo
e consequente responsabilidade civil dos provedores de conteúdo, eUl
um primeiro momento, foi construída COilI base D.a responsabilidade
objetiva, aplicando-se ou a regra do parágrafo único do artigo 927 do
Código Civil ou a regra doCDC; qual seja, tan'lbém da responsabilidade
independente do elen1ento culpa. Nesse sentido, conforlne afirlnam
Lemos, Souza e Vieira Júnior (2010), a ausência de legislação específIca
inlplicava tal regràmento.
. Sobre a responsabilidade objetiva, Leonardi (2005) afirma que
dois são os argumentos para a aplicação da responsabilidade objetiva,
quais sejanl, a dificuldade de encontrar o
responsável e a natureza econôl11ica. Entretanto,
o próprio autor rechaç;a tais argulnentos,
visto que a responsabilidade objetiva geraria um dever de. vigilâp.cia
contínua,
que ill"uitas vezes pode ser impossível fática e tecnican1.ente.
Assin1.é que Vainzof (2014) afirma que esse dever poderia acarretar em
censura prévia, pois ll1.uitos conteúdos poderialn ser retirados sern um
regramento claro.
"Todavia, ainda antes da vigência do Marco Civil, a regra cons'truÍda
pelo Superior Tribunal de JlIstiça (STJ) foi a da responsabilidad~ civil
do provedor de serviço por ato de 'terceiro calcada no Notíce and Talee
DouJn. Isso significa que bastava a notificação extrajudicial do provedor
para que surgisse para este o dever de retirar o conteúdo ofensivo, sob
pena de responsabilização. Sobre a regra, cita-se o acórdão 1402104/

RJ julgado pela quarta turma do STJ em 27/05/2014.
. ,E.s~e rrribunal
SLlperior, por seus pr~cedentes., já se .Inanifestou no sentido de que: I) 'O dânotnor"al'.deçorrente
de
lnensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site por
usuário não constitui risco inerenté 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;
11) 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 deterrrúnado texto ou
imagern tem conteúdo ilícito, por ser ofensivo, não atua de
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fornla ágil, retirando o material do ar imediatan1ente, passando
a responder solidariamente C0111. o autor direto do dano, em
.virtude da olnissão em que incide; 11) não rnantiver um sistema'
ou não adotar providências,
que estiverelTI 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.
(Superior r-rribunal de Justiça. Processo
1402104/R], Rei. M.inistro Raul Araújo. Diário de Justiça,

etn suas grades curriculares. Ainda, apenas 4,75% das escolas privadas
adotaram a disciplina que o artigo 26 do Marco Civil da Internet se
refere. Entre as escolas públicas, a porcentagem cai para apenas 1%,
sendo que 83% das instituições de el1sino não sabem o que é o Marco
Civil da Internet. Além disso, 65,9% aas instituições afirmaram que não
há a interição de incluir a nova disciplina na grade curricular. Ao invés
de se tentar reparar o dano é melhor que se evite a ocorrência deste~
o que perpassa pelos planos da educação.
A Internet é um fenômeno transnacional, o que significa que
11.ãopos~ui b~rreiras físicas. Assim, é difícil de delimitar qual a norma
a ser .aplicada. Observe que" o Facebook, maior rede social atualmente,
estabelece nos termos. de uso que todos os cidadãos do mundo que
não sejam residentes dos Estados Unidos da América ou Canadá possuem. um contrato COln o Facebook Irlandês. Assim" aplica-se tan1bélTI
a política de proteção de dados pessoais da Uniâó Europeia para os
usuários brasilejros, cOnfOrl11.ea própria política da rede.
. Dentre as políticas e diretrizes da União Europeia está a retirada
de conteúdos ofensivos através de notificação extrajudicial. Assin1, pode
o usuário do Facebook requerer diretamente à plataforma aretirada do
. conteúdo, invocando para si o u~o da diretiva Europeia, o que deverá
ser atendido pelo provedor.

Brasília 18/06/2014)
Assin1, até a vigência do Marco Civil bastava a notificação extrajudicial do usuário para que originasse. a obrigação de retirada de
cOl1teúdo ofensivo. Não havia a responsabilidade
pelo controle do
conteúdo, lTiaStão somente pela retirada após a solicitaç~o do usuário.
Tal regra é cornun1 enl outros países, como, por exemplo, os integrantes
da União Europeia e os Estados U11idos (DIXON, 2009).
. Com esse sistema é possível nunorar os danos a Ulll usuário, tendo
en'l vista que o sistema extrajudicial é de certo mais célere do que Utl'l
sistema judici~l. Entretanto, existe a possibilidade de Selimitar a liberdade
~de expressão dos usuários. Isso decorre do fato de que o servidor é quenl
irá realizar a análise do que é ofensivo ou não. O problema é estabelecer quais serão os parânletros utilizados. A depender do caso, é possível
que um conteúdo que não seja ofensivo seja retirado, ao passo que um.
conteúdo ofensivo pode não ser retirado devido à análise do provedor.
Por isso, afirma-se que
sistema Judicial Notice and 7àke Do'~vn
garante a liberdade de expressão. Nesse sentido, havendo um dano,
que, conforrne Leonard9 Poli "é a lesão de Uln interesse juridicanlente protegido, contra a vontade do prejudicado" (POLI, 200~, p. 581),
deverá o sujeito passivo acionar o judiciário para que solicite a retirada
do conteúdQ da Interl1ct, salvo as exceções previstas no ordepam~nto
jurídicóbr;;ls.ileíio ... ,."
_:
-'.
".

12.4. Análise de julgados

°

Anteriormente
ao Marco Civil, o entel1dimento jurisprudencial
predominante
era o de que não havia a necessidade de notificação
judicial para que se retirasse um corlteúdo, sendo que o provedor seria
responsabilizado pela sua il1.ércia em atender a requisição do usuário.
.Era uma sit.u~çãq d~ insegurança, pois o provedor pode.ria ~o,~.e~~r..um
ato ilícitó ..á6 reti-rar um conteúdo que supostanlente feria djreitos de
outrem, ou. então c~meter um ilícito por não retirar o mesmo conteúdo ..
Por isso, a dinâmica do Marco Civil garante uIi1a segurança maior aos
provedores bem como liberdade de expressão para. os.usuários.Assim.,
para que se analise a temática da responsabilidade civil dos provedores
de conteúdo por ato de terceiro é necessário que se façam análises de
casos antes e depois do Marco Civil.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou uma ação na qual
uma educadora física de uma cidade pequena de Minas Gerais teve seu
nome veiculado em. um blog (do blogger, serviço do Google). Em tal

Claro que a melhor saída para se coibir a existência de conteúdos
oferlsivos é a ed~cação dos usuários. Tanto o é que o Marco Civil," elTI
seu artigo 26 normatiza que é um dever a inclusão em todas as esferas
e níveis de eIlsino a capacitação para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a
promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico.
Entretanto, em pesquisa realizada pela Federação do Comércio de
São Paulo (MAIORIA, 2016), demonstrou que a maioria das escolas
(95,6%) do Estado de São Paulo não possui a disciplina Educação Digital
254
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anúncio, foranl associadas in1agens eróticas ao nOlue e telefone da autora12, que foi vinculada à prática de prostituição.Trata-~e da Apelação Cível
1.0384.10.089718-8/002julgada
eln 04/05/201.6 e teve a seguinte en1:enta:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POlt DANOS MORA.IS -ANÚNCIOVEICULArJO EM SITE DE C:ON'TEÚDO ERÓTICO - PROS'-rll'UlçÃO - !)IVULGAÇÃ.O DO NOME, IMAGEM E
'T'ELEFONE SEM AUTOl~IZA<:~ÃO
- PESSOA DE BOA
HONRA - 'NOTIFICAÇÃO
;EXTRAJUDICIAL NÃO
ATENDIDA - PROVED.or~ DE HOSPED.l\GEM - OBRIGAÇÃO IJE REMOVER O .MATERIAL -' RECUSA
- ])EVER DE rNl)ENIZAR CONFIGURADO. 1) Até a

EMENTA:

protDulgação da Lei 12.965, de 23/04/2014
(Marco Civil da
Internet), ainda não. havia legislação específica que regulanlentasse as cornunicações
virtuais e, assim, que apontasse as
obrigações
e os deveres na internet, sendo certo que as controvérsias decorrentes
de litígios virtuais eran1. resolvidas COIU
base nos princípios contratuais do Código Civil,já que eles
'pautalTI todos os atos da vida civil, inclusive na esfera vj rtua1,
e do Código de Defesa do Consumidor. 2) Embora o art. 19
do Marco Civil da Internet condiçione a responsabilidade.
civil do provedor de hospedagem ao descumprimento
de uma
ordem judicial, este, uma vez cientificado extrajudicialmente::
deverá relTIOVer as postagens de caráter o(t~nsivo, sob pena de
ser responsabilizado
pelos danos decorrentes
de sua omissão.
Precedentes
do STJ. 3) A divulgação do nome, telefone e
irnagem da pessoa em site de conteúdo erótico, vinculando-os à prostituição,
inclusive con1 fotografias ITlodificadas
virtuahnente,
caracteriza ato ilícito passível de indenização
por danos morais, notadamente
se o provedor de hospedagel11,
regularmente
notificado, não tomou nenhuD1a providência
para amenizar a ofensa aos direitos da personalidade.
(MINAS GERAIS.'Tribunal
de Justiça de .Minas Gerais. Processo
2013011.0719195APC,
Rcla. Dcsen1bargadora
Gislene Pinheiro. Diário de J ustiç:a, :Srasília 1 SI 12/20 14)

o

caso é anterior ao Marco Civil, assim foi aplicado pelo judiciário o sisten1.a Notíce and Take DotlJn e não o Judicial Notice and Tàke
12

Down que é previsto no artigo 19 do Marco Civil. Ou seja, considerou
a responsabilidade do Provedor por ato de terceiro porque não retirou
o' conteúdo após a notificação extrajudicial da 3;utora.
Assim, o Google foi condenado a pagar uma indenização de cem
núl reais. Não houve sequer tnenção à retirada do conteúdo no acórdão,
que seria en1.tese a nlaior preocupação da autora. Certo é que a reparação dos danos morais en1.pecúnia não retorna as partes ao status quo.
ante, o que significa afirn1ar que seria prudente determinar a retirada
definitiva do conteúdo controverso.
Importante demonstrar tan1.bém a reflexão que o rel3:tor fez sobre
o caso. Em seu voto, ele fundamentou que, mesmo que se, estivesse sob
a ótiça do Marco Civil, caberia a responsabilização do provedor, poi~,
segundo ele, a responsabilização apenas pelo descumprimento da ordem
judicial seria unIa b'urocratização da realidade fática, tendo em vista que
o provedor possui n1.ecanismos para a análise dos ilí--éit9S.
[... ] impende destacar que, a meu ver, a proteção da honra, da
imagem e da privacidade não pode ser condicionada a Ulna
ordem judicial, sob pena de se burocratizar o sistema, eln
evidente prejuízo à parte hipossuficiente, que nada pode fazer,
de realmente efetivo, para impedir a circulação difamatória
de seu nOlne e imagern.
Assim, em vez de o provedor verificar a "denúncia" do material
divulgado e proteger a irrlagem do cidadão, ele sitnplesmente
aguarda unla orden1judicial para a respectiva remoção, o que,
data venia, não pode ser admitido. (MINAS GERAIS.Tribunal
de Justiça de Minas Gerais. Processo 201. 3011 071. 9195APC,
Rela. DesembargadoraGislene
Pinpeiro. Diário de Justiça,
Brasília 15/12/2014)

Sobre a aplicação do Marco Civil, inlportante a análise da Apela-

ção Cível nÚlnero

0018676-70.2013.8.07.0001 julgada pela 4aTurn1.a

C-:íveldo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Trata-se
de uma ação de obrigação de fazer ajuizada por um usuário contra
um provedor de conteúdo visando a retirada de um conteúdo ofensivo
gerado por terceiros. A ação foi ajuizada antes da vigência do Marco
Civil e teve a seguinte ementa.

En1 pesquisa no Google, ao digitar o primeiro nOlne da Autora, há três sugestões

de buscas: 1) O nome completo (n1esmo digitando só o prÍlneiro nome); 2) O
prim.eiro non~e acrescido da palavra "Fotos" e; 3) O primeiro nome acrescido das
palavras "Leopoldina Fotos" (Leopoldina é a cidade da Autora). Pesquisas realizadas
em 15/07/2016.
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APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. YOUTUBE. GOOGLE. EXCLUSÃO VíDEO. CONTEÚDO
OFENSIVO. MÍDIA NÃO JUN~TADA NOS AUTOS.
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JULGAMENTO DE MÉRITO.ERltOR
DO. NÃO CONFIGURADO.

IN PROCEDEN-

CONT'ELTDO

INDEVIDO

CONSTATADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
REMOÇÃO DO CONTEÚDO. DA.NO MOIZAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇ.ÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. LEI NOVA 12.965/14.A.PLICABILIDADE.
DANO DECORRENTE DE CONTEÚDO GERADO
POR TERCEIROS. PROVEDOP,-APLICACÕES
INTERNET. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA.
ARTIGO 19 E ARTIGO 21.
1. O apontaJ:11.ento do endereço virtual (URL) pelo autor na
exordial não se confunde com a proàução da prova doculnental do conteúdo do vídeo, todavia, diante do regran1ento
processual vigente (Art. 302 e Art. 334, CPC), o n1agistrado
deve presumir verdadeiros os fatos não impugnados, beln
como conhecer dos fatos que.não dependem de prova.
2.A sentença que julga improcedente o pedido, COD1. resolução
de mérito, sem consi~erar o vídeo disponibilizado no link de
. internet não configura errar in procedendo, ou seja, erro de
procedimentü do magistrado, porquanto ta] prova documental
não era es'sencial para a instrução válida do processo.
3. Constatado nos autos que o conteúdo gerado por terceiro
no provedor de aplicações de internet é indevido, deve-se
tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.
4.Aplica-se a regra de responsabilidade por danos decorrentes
de conteúdo gerado por terceiros da Lei 12.965/14 à lide
decorrente de conteúdo publicado por usuário na internet
antes de sua vigência, desde que o conteúdo permaneça disponível, em razão dos efeitos da relação jurídica continuativa.

de notificação pelo participante ou seu representante legal,
deixar de pron10ver, de forma diligente, no ân1bito e nos
limites técnicos do seu serviço,- a indisponibilização
desse
conteúdo." (Art. 21 da Lei 12.965/14)
7. Recurso conhecido,
mente provida.

preliminar

rejeitada ..Apelação parcial-

(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Processo
1.0384.10.089718-8/002,Rel.
Desembargador Marcos Lincoln. Diário de Justiça, Belo Horizonte 16/05/20.16)

Conforn1.e fundamentou o relator, mesmo t~ndo sido ajuizada a
ação antes da vig'ência do Marco Civil, este deve ser apli.cado ao. caso.
Isso em razão de o conteúdo continuar ativo mesmo após a vigência
da norma. A.ssim, não se reconheceu a responsabilidade do provedor
pelo ato de terceiro, sendo determinada apenas a exclusão do COl1teúdo
ofensivo. Assim fundan1.entou a relatora do acórdãó: .
No caso enl, tela, apesar do vídeo ter sido publicado eln
05/10/2012
(fi. 52), o endereço eletrônico http://vvwvv.
youtube.com/watch?v==Msmgxr9HOFU
perlnanece a disponibilizá-lo, configurando
uma relação jurídica continuativa
que se submete à lei nova no que tange ao plano de eflcácia, .
uma vez que não se fala em ato jurídico perfeito.

[ ...]

5. "( ... ) o provedor de aplicações de internet SOlnente poderá ser responsabilizado
civilmente por danos decorrentes
de conteúdo
gerado por terc~iros se, após o~dem judicial
específica, não tOll1ar as providênci~s' pai"a, no 'ânibito e nos
limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado,
tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente,
ressalvadas as disposições legais enl. contrário." (Art. 19 da
Lei 12.965/14)

Diante das disposições do denominado marco civil da internet,
verifico que o apelado (requerido) não possui responsabilida~e
civil pelos danos decorrentes do conteúdo gerado pelo terceiro ne YouTube, pois ainda não foi emanada ordem judicial
específica para tornar indisponível ó conteúdo apontado. Por
outro lado, também descabe a responsabilidade subsidiária do
apelado (requerido) por não ter indisponibilizado o conteú~o
após a notificação do apelante (autor),já que não se trata de
vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de
atos sexuais de caráter privado. (Tribunal de Justiça do Distri-,
to Federal e Territórios. Processo 1.0384.10.089718-8/002,
ReI. Desembargador
Marcos Lincoln. Diário de Justiça, Belo
Horizonte
16/05/2016)
,

6. "O provedor de aplicações de internet que disponibilize
conteúdo gerado por terceiros será responsabilizadü subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de in1agens, de
vídeos ou de outros materiais contefido cenas de nudez ou de
atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento

Evidente que ante a continuidade da relação haveria de ser aplicado o Marco CiviL Ademais, é acertada a decisão ao não condenar o
provedor a indenizar a parte autora por danos morais, tendo em vista
se tratar de responsabilidade subsidiária. Mais ainda, no dispositivo do
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acórdão foi indicado explicitam.ente o endereço lJRL a ser retirado, o
que é c0111patível c~m a sistenlática do Marco CiviL

12.5. Conclusão
A investigação mostrou que a Internet é um. bem. essencial, e o seu
acesso pode sel- considerado direito fundanlental.Assim, é in1portante que
se resguarde os usuários, telldo elll vista que inclusive direitos da personalidade podenl ser tnanifestados c, consequentelnente, violados
rede.
.
Vive-se hoje na era denón1inada de Web 2..0, na qual o usuário
deixa de ser Uln mero expectador e passa a ser '0 prirr~ip.a1- àtor do processo de criação de c011teúdo. Essa m.udança é um Inarco para a análise
da responsabilidade civil n,a internet por ato de terceiro. Foi a partir da
Web 2.0 que o provedor de inforn1.ação passou a ser um usuário, o qual
utiliza o provedor de C011teúdo para a difusão daquela. Foi abordada a
divisão dos tipos de provedores na Internet com o ü1tuito de se mostrar
porque a .responsabilidade civil por ato de terceiro é importante na
análise do provedor'de c011teúdo.'
A responsabilidade
civil por ato de terceiro é positivada pelo
- Marco Civil da Internet. Para a análise da disposição legal foi feita uma
digressão ao processo de elaboração da norma.A pesquisa nlostrou que
o Marco Civil é luna in1.portante lei para a Internet, sendo COl1siderado
inclusive modelo para a elaboração de legislação sobre o uso da red~
em diversos países.
O processo de elaboração do Marco Civil serve como parâmetro
para se concluir que seu cerne é a responsabilização civil dos usuários,
etn contrapartida ao que havia sido proposto em outro lTIOlnento pelo
Sena,dor Eduardo Azeredo. Adenlais, o referido dispositivo normativo
telu como UIU de seus pilares a liberdade de expressão ..
Nesse sentido, foi abordado que, para se garantir a liberdade de
expressão, o Marco Civil optou por adotar o sistema Judicial Notice
and Take Do~vrl ao invés do Notice anel làke Down. Ou seja, é necessária
un1a ordernjudicial para que o provedor tenha a obrigação de retirar o
conteúdo controvertido, sendo que só será responsável civilmente se for
inerte e deixar o conteúdo. Por isso, afirn1.a-se que a responsabilidade
do servidor é subsidiária.
Enl outros ordenanlentos jurídicos, aplica-se o sistema Notíce and
Tàke Do~vn, que aquele no q.ual o servidor tem a-obrigação de retirar o
conteúdo desde que tenha uma notificação extrajudicial. Este sistema é

na
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mais célere, porén1. não possui a segurança do outro, ten.do en1.vista que
a própria plataforma é quem irá analisar o que é ilícito e' o que não é.
AssÍln sendo, a ip.vestigação concluiu que o sistema adotado pelo
Marco Civil conjuga celeridade através da tutela antecipada com a s~gurança jurídica ao se exigir uma ordem judicial. Evidente que existe
exceção a esse sistema. Tratando-se de conteúdo com nudez ou ato se:x-ual
deverá o servidor retirar o conteúdo com uma notificação extrajudicial..
Ao final, foram apresen.tados dois casos envolvendo conteúdo
atentatório, sendo umjulgado à luz do Marco Civil e o outro não. Fo~
evidenciado que o poder judiciário muitas vezes não interpreta a norma
corn.o deveria, causando Ulll.a in.certeza jurídica para as partes. Assim
sendo, conclui-se que a responsabilidade civil do provedor de conteúdo
pqr ato de terceiros é subsidiária e só existe com o não cun1primen~o .
da ordern judicial ou da notificação extrajudicial nos casos de nudez e
ato sexual próprio, o que prioriza a Liberdade de E~pressão e garante
segurança para os usuários.

',.
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