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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho tem como finalidade a obtenção do título de especialista em 

Direito do Entretenimento e Comunicação Social, curso realizado durante os anos de 2008 e 

2009. 

 

Ao longo do curso, a responsabilização penal e civil dos diversos agentes do 

entretenimento e da comunicação social foi tema recorrente, por isso, e também porque 

exerço a advocacia principalmente nesta área, escolhi a responsabilidade civil como foco 

central do trabalho, restringindo-me aos aspectos relacionados à Internet e aos direitos da 

personalidade. 

 

Sabe-se que a Internet é um campo vastíssimo, há quem diga ser até mesmo 

ilimitado. No entanto, a presente monografia deverá ater-se aos aspectos da responsabilidade 

civil por violação aos direitos da personalidade relacionada aos provedores de Internet. 

 

É importante esclarecer que esta monografia não pretende explorar as teorias da 

responsabilidade civil, mas se limita a estudar os aspectos dessa responsabilização nos 

diferentes veículos que atuam na Internet. 

 

Sendo assim, serão abordados temas relacionados à violação da privacidade e aos 

direitos da personalidade, com uma visão geral e especificamente nas questões relacionadas 

aos diferentes tipos de provedores de Internet e aos meios de comunicação existentes na rede 

mundial de computadores. 

 

Para isso, alguns esclarecimentos gerais e de ordem técnica serão feitos e, em 

seguida, a questão jurídica será abordada trazendo ao leitor aspectos doutrinários e 

jurisprudenciais relevante sobre o assunto. 

 

Por fim, será feita uma breve digressão ao que foi abordado, num formato de 

conclusão. 
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2. A INTERNET E OS TIPOS DE PROVEDORES EXISTENTES 
 

 

Antes de adentrar à questão técnica relacionada à responsabilidade civil e aos 

direitos da personalidade, é importante contextualizar o presente trabalho no âmbito da 

Internet, esclarecer, ainda que brevemente, quais são, e principalmente, o que são os agentes 

da Internet que serão abordados. 

 

Deixando de lado as definições extremamente técnicas ou explicações detalhadas 

sobre a rede mundial de computadores e seu funcionamento, acredita-se que, para o 

desenvolvimento deste trabalho, uma rápida contextualização dos tipos de provedores de 

Internet existentes será suficiente para introduzir o leitor ao tema jurídico apresentado. 

 

Nesse contexto, pode-se dizer que provedor de Internet é o termo genérico para 

denominar as diversas categorias de fornecedores de serviços relacionados à Internet e/ou ao 

acesso à rede1, podendo ser chamados de provedores de serviços ou provedores de acesso. 

 

Na prática, hoje em dia, a distinção entre provedores de serviço e provedores de 

acesso é inexistente, pois inúmeros provedores de acesso à Internet prestam serviços 

relacionados à rede, assim como os provedores de serviços muitas vezes também permitem o 

acesso a ela. 

 

Dentre os provedores de Internet, é possível distinguir algumas importantes 

categorias, como os provedores de backbone, de acesso, de correio eletrônico, de hospedagem 

e de conteúdo. 

 

Essa distinção, apesar de não ter importância para o usuário da Internet, é de suma 

relevância para a caracterização da responsabilidade civil, motivo pelo qual a seguir será feita 

uma breve explicação acerca de cada um dos tipos de provedores, para que em seguida se 

possa relacionar a responsabilização a que cada um está sujeito no seu campo de atuação. 

 
                                                             
1 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade Civil dos Provedores de Serviços de Internet. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2005. p. 19 
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2.1 Provedores de Backbone 

 

 

Backbone, como o próprio nome revela, é o que se pode chamar de espinha dorsal 

de uma rede de computadores. No caso da Internet, o provedor de backbone é quem detém as 

gigantescas estruturas da rede e as disponibiliza aos provedores de acesso e de hospedagem, 

ou seja, presta serviços a outros provedores, oferecendo o que se pode chamar de 

conectividade. Pode-se fazer analogia do provedor de backbone com o vendedor atacadista. 

 

Os provedores de backbone precisam de muitos mecanismos para existir, como 

sistemas de telefonia, circuitos digitais, redes de fibra óticas, sistemas de satélites, enfim, o 

investimento necessário para se instalar um provedor de backbone é muito alto. 

 

Sem o provedor de backbone o acesso a Internet não seria possível, pois ele é o 

gestor da rede. Apesar disso o usuário comum de Internet dificilmente tem acesso ao provedor 

de backbone. Esse fato é importante para o presente trabalho, pois entre o provedor de 

backbone e o usuário final não há caracterização de relação de consumo, o mesmo acontece 

entre o provedor de backbone e os seus usuários - os provedores de acesso e de hospedagem -, 

pois se pode dizer que estes revendem os serviços prestados ou oferecidos pelo backbone. 

 

 

2.2 Provedores de Acesso 

 

 

O contato do usuário comum com a Internet é feita geralmente por meio de um 

provedor de acesso, que é o “revendedor” da conectividade propiciada pelo backbone. 

Qualquer que seja a situação de acesso, seja do trabalho, seja da faculdade, de um cyber café 

ou de casa, é necessário que o usuário conecte-se ao que se denomina provedor de acesso. 

 

O provedor de acesso é aquele que se conecta ao provedor de backbone e vende 

serviços de acesso à Internet ao usuário comum, seja individual ou coletivo, como uma 
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empresa. Isto geralmente é feito por meio de linhas telefônicas e mais atualmente por meio de 

cabos. 

 

É claro que se o usuário estiver no trabalho, quem se conecta ao provedor de 

acesso é a empresa, do mesmo modo ocorre no cyber café. Em casa, geralmente, é o próprio 

usuário quem estará conectado ao provedor de acesso. É comum também que grandes 

empresas, ou instituições, como universidades, por exemplo, figurem como seu próprio 

provedor de acesso conectando-se diretamente ao backbone. 

 

Há inúmeros provedores de acesso no Brasil e no mundo e eles podem manter 

diferentes modelos de serviços de acordo com os mais variados tipos de clientes. 

 

Os serviços podem ser classificados basicamente segundo a forma e a velocidade 

de conexão, de modo que pode haver conexão discada ou via cabo, ou ainda via satélite. E 

cada uma desses tipos de conexão suporta inúmeras velocidades também. 

 

Dessa forma, é o usuário final quem escolhe o tipo de serviço que mais se adéqua 

às suas necessidades. Um usuário que se utiliza esporadicamente da Internet é diferente de um 

usuário que depende dela para o desenvolvimento de suas atividades de trabalho, assim como 

este é diferente do usuário empresa, que também difere de acordo com suas atividades. 

 

É importante registrar que há muitas formas de remuneração a esse tipo de 

provedor. Geralmente é o usuário quem remunera diretamente o provedor, outras vezes, o 

serviço é disponibilizado gratuitamente ao usuário, porém, nestes casos, quem costuma 

remunerar o provedor são anunciantes. 

 

Também é importante ter em mente que os provedores de acesso prestam um 

serviço aos usuários da Internet e gozam do regime da livre concorrência, ou seja, oferecem 

livremente seus planos e pacotes de acesso, geralmente relacionados à velocidade de 

navegação. 
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O provedor de acesso disponibiliza ao usuário um endereço de IP (Internet 

Protocol), que poderá ser usado como meio de identificação na Internet e, a partir daí o 

usuário tem acesso a toda a rede mundial de computadores. 

 

 

2.3 Provedores de Serviços 

 

 

Os provedores de serviços são aqueles que prestam algum tipo de serviço por 

meio da Internet. Muitos estudiosos do assunto confundem provedores de acesso com 

provedores de serviços. 

 

Isso acontece porque atualmente a maioria dos provedores de acesso também 

presta outros serviços via Internet, como por exemplo, serviços de correio eletrônico e 

serviços de hospedagem. Há ainda outros tipos de serviços oferecidos via Internet, que fogem 

ao escopo deste trabalho, por isso não serão aqui tratados. 

 

Os servidores de correio eletrônico fornecem um serviço de envio e recebimento 

de mensagens, mediante disponibilização ao usuário de uma caixa postal. Neste serviço pode 

estar englobada ou não a armazenagem das mensagens. 

 

Há inúmeras formas de prestação desse serviço, elas variam de acordo com as 

facilidades encontradas pelo usuário, como por exemplo, espaço de armazenagem, 

ferramentas para acesso a mensagens, calendários, armazenagem de endereços eletrônicos, 

agenda, bloqueadores de mensagens indesejadas, sistemas antivírus, enfim, há uma série de 

serviços que podem ser agregados aos de correio eletrônico, ou como é mais conhecido, e-

mail. 

 

Outro serviço comumente encontrado na Internet é o de hospedagem de dados. 

Nesse caso, pode-se classificar o provedor de serviço como provedor de hospedagem. 
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Esses provedores oferecem ao seu cliente espaço em seus discos rígidos para 

armazenagem de dados e arquivos, que podem ou não ser disponibilizados às pessoas por 

meio da Internet. 

 

É importante deixar claro que esses dois serviços, armazenamento e permissão de 

acesso são, em conjunto, caracterizadores do contrato de hospedagem. Na verdade, são os 

provedores de hospedagem que possibilitam a existência de um site na Internet e o acesso ao 

site pelo público. 

 

Assim como todos os demais provedores já descritos, o provedor de hospedagem 

também pode agregar serviços, como locação de equipamentos e servidores, registro de 

nomes de domínio, cópias de segurança. 

 

E, da mesma forma que todos os outros, o provedor de hospedagem é remunerado 

diretamente pelo seu cliente, o possuidor do site, ou indiretamente, por meio de publicidade 

inserida no site do cliente, ou ainda, mediante venda de informações de seus clientes a 

terceiros, que desejem usar comercialmente tais informações. 

 

É importante destacar que o provedor de hospedagem não exerce controle sobre o 

conteúdo dos sites armazenados em seus servidores, apenas disponibiliza o espaço para a sua 

formatação, a responsabilidade pelo conteúdo é do cliente, daquela pessoa física ou jurídica 

que criou o site e disponibilizou o conteúdo escolhido por si, como veremos a seguir. 

 

 

2.4 Provedores de Conteúdo 
 

 

Como o próprio nome já diz, provedor de conteúdo é aquele que disponibiliza 

algum tipo de conteúdo ou informação2 a alguém, seja a um público específico ou 

predeterminado, seja ao público em geral. 

                                                             
2 LEONARDI, Marcel, op. cit., p. 21, diferencia provedores de informação de provedores de conteúdo. Segundo 
ele, o provedor de informação “é o efetivo autor da informação disponibilizada pelo provedor de conteúdo” 
enquanto que este apenas “disponibiliza na Internet as informações criadas ou desenvolvidas”por aqueles. 
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É o provedor de conteúdo que disponibiliza ao internauta todo tipo de informação 

que corre na rede mundial de computadores, sendo que ele pode ou não criar tais informações. 

Há provedores de conteúdo que apenas reproduzem informações extraídas de outros 

fornecedores de conteúdo. 

 

É infinita a variedade de conteúdos disponibilizada na Internet, de modo que fica 

impossível discriminar todas elas. Atualmente, todo o tipo de informação que uma pessoa 

desejar poderá encontrar na Internet, ainda que, em muitos casos, não seja possível garantir a 

confiabilidade da informação. 

 

Os provedores de conteúdo podem exercer controle editorial prévio sobre as 

informações que divulga ou estudar o perfil de seus usuários e disponibilizar informações que 

os interessem. 

 

Os provedores de conteúdo podem cobrar pelo acesso às informações, tarifando a 

disponibilização de um artigo ou informação específica ou então cobrando por uma assinatura 

ou pela reunião de algum conteúdo, enfim, há diversas maneiras de remunerar esse tipo de 

serviço. 

 

Há também os provedores que disponibilizam conteúdo de maneira gratuita ao 

internauta, na maioria desses casos, o provedor é remunerado de maneira indireta pela 

publicidade que disponibiliza em seu site, enquanto o internauta navega ali. Nesses casos, a 

audiência passa a ser um importante aliado do lucro. 

 

Há ainda provedores de conteúdo institucionais, como os sites de governos e de 

organizações não governamentais que geralmente não possuem publicidade, nem cobram pelo 

fornecimento de seus serviços, eis que são geralmente custeados por seus mantenedores. 
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3. VISÃO GERAL  

 

 

Antes de adentrar aos aspectos da responsabilidade civil no âmbito da Internet, é 

necessário identificar, de maneira objetiva, o que são os direitos da personalidade, bem como, 

quais são os pressupostos da responsabilidade civil gerada pela violação a tais direitos. 

 

 

3.1 Os direitos da personalidade 

 

 

Os direitos da personalidade ou direitos personalíssimos3 são em geral definidos 

como aqueles inerentes à pessoa humana4, são incorpóreos e constituem o mínimo necessário 

para garantia de todos os demais direitos do indivíduo, enfim, resguardam a dignidade 

humana5.  

 

A respeito do tema, é sempre salutar transcrever a pontual definição conferida por 

Carlos Alberto Bittar6: 

 

                                                             
3 Segundo o entendimento de JABUR, Gilberto Haddad, Liberdade de Pensamento e Direito à Vida Privada. 
Conflitos entre Direitos da Personalidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 97: “A expressão direitos 
personalíssimos acentua... a existência de conteúdo além do pessoal, que está em estreitíssima- como este 
superlativo sugere – relação como o sujeito, já denotando o primordial caráter da essencialidade... É tão forte o 
liame entre o que integra tais direitos e o sujeito que os titulariza que se justifica o uso do adjetivo no seu grau 
máximo, extremo... São pessoais, verdadeiramente personalíssimos – observado o rigor da etimologia do termo - 
que sua ausência, por qualquer período descaracteriza a própria qualidade de pessoa, porque a ela faltariam 
componentes, acima de tudo incorpóreos, vitais ao seu bem estar pleno.” 
4 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. São Paulo: Atlas, 2008. v. 1. p. 167. 
5 Ibidem, p. 168 a 169. 
6 Vale referir que, conforme ensina D’ELBOUX, Sonia Maria. A liberdade de imprensa e os direitos da 
personalidade. Tensões e limites. Tese de Doutorado em Comunicação e Semiótica. 2005. Pontifícia 
Universidade Católica. São Paulo, p. 32: “Alguns doutrinadores consideram direitos da personalidade 
unicamente os reconhecidos pelo estado, ou seja, apenas os que estão inseridos no ordenamento jurídico e por 
isso são denominados positivistas. Outros, como ORLANDO GOMES e CARLOS ALBERTO BITTAR, 
consideram-nos como direitos inatos, cabendo ao Estado apenas o seu reconhecimento, em nível constitucional 
ou na legislação ordinária. Segundo essa corrente naturalista, os direitos da personalidade existem antes e 
independentemente do direito positivo, uma vez que se tratam de direitos inerentes à própria natureza do ser 
humano.” 
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... Os direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas 
projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa 
de valores inatos no homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a 
intelectualidade e outros tantos.7 

 

Além do direito à vida, à integridade física e psíquica, à intimidade e à honra, 

acima citados, também são exemplos de direitos personalíssimos o direito ao nome, à 

imagem, à voz, à vida privada, à liberdade, dentre outros8. 

 

A partir do conceito sobre os direitos da personalidade, Carlos Alberto Bittar 

entende que cabe “ao Estado apenas reconhecê-los e sancioná-los em um ou outro plano do 

direito positivo – em nível constitucional ou em nível de legislação ordinária -, e dotando-os 

de proteção própria...”9. 

 

É interessante observar que a atuação do Estado na proteção aos direitos da 

personalidade adquiriu maior força nas últimas décadas, Carlos Alberto Bittar explica o 

motivo10: 

 
Incursões na vida privada, especialmente ditadas pela evolução da tecnologia e das 
comunicações, têm exigido o reconhecimento expresso desses direitos e a sua 
regulamentação, para garantir-lhes proteção no âmbito privado. 

 

Seguindo a tendência mundial de proteção aos direitos da personalidade, o Brasil 

alçou-os à categoria constitucional. A Constituição Federal em seu artigo 1º, inciso III, elegeu 

o princípio da dignidade humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito, o que é imprescindível para a proteção dos direitos personalíssimos. 

 

A partir de tal fundamento a Constituição relaciona uma série de direitos 

personalíssimos em seu artigo 5º, que inicia o Título II, denominado Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais. 

 

                                                             
7 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 1 
8 SILVA, Regina Beatriz Tavares. Sistema protetivo dos direitos da personalidade In: SILVA, Regina Beatriz 
Tavares e SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos (coords.). Responsabilidade Civil da Internet e nos demais 
Meios de Comunicação. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 15 
9 BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit. p. 7. 
10 Ibidem, p. 35. 
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Em consonância com a Constituição Federal, o Código Civil, promulgado em 

2002, tutelou de maneira expressa os direitos da personalidade em um de seus capítulos, mais 

especificamente em seus artigos 11 a 2111, por meio dos quais lhes conferiu proteção e 

enumerou, sem esgotá-los, no entanto. 

 

Cabe lembrar que o Código Civil deixou de mencionar expressamente os limites 

aos direitos personalíssimos, como bem salientado por Sonia Maria D’Elboux: 

 
Esse capítulo deixou de incluir os limites aos direitos da personalidade, sobretudo 

aqueles decorrentes da liberdade de informação, já amplamente consagrados pela 

doutrina e pela jurisprudência, o que não significa que esses direitos sejam 

ilimitados, como reconhecido pelo enunciado nº 139, aprovado na III Jornada de 

Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, realizada em Brasília, em dezembro de 

2004: 

Enunciado 139 – Art. 11: 

Os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não 

especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de 

direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes. 

 
                                                             
11 Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o 
cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau. 
Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição 
permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. 
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei 
especial. 
Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em 
parte, para depois da morte. 
Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. 
Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção 
cirúrgica. 
Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. 
Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a 
exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. 
Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. 
Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. 
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a 
divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a 
honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o 
cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. 
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 
providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. 
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Pois bem, para melhor conceituação acerca dos direitos personalíssimos, é 

importante estudar também as suas características. 

 

 

3.1.1 Características dos direitos da personalidade 

 

 

As características dos direitos da personalidade são tão importantes quanto a sua 

conceituação e enumeração. Na verdade, as características delimitam igualmente esses 

direitos que, como já dito não se esgotam na enumeração já positivada no ordenamento 

jurídico. 

 

Algumas características dos direitos da personalidade são quase que intuitivas, 

especialmente quando já se conhece sua definição. É o caso da essencialidade. 

 

Os direitos da personalidade, como já dito, são inerentes à pessoa humana, 

transcendem o ordenamento jurídico12, ou seja, são da essência do homem, portanto, 

essencialidade é sua primeira característica. 

 

Outra característica dos direitos da personalidade é a originalidade, segundo 

Regina Beatriz Tavares, possuem essa qualidade “porque são direitos inatos, inerentes à 

pessoa, surgindo diretamente da personalidade como um de seus atributos”13, ou seja, a 

origem dos direitos da personalidade não se encontra na legislação, mas sim na própria 

personalidade, na própria vida, no nascimento, na origem da vida. 

 

Também é característica dos direitos da personalidade a vitaliciedade, ou seja, 

são perenes ou perpétuos, o que significa que “perduram por toda a vida”, sendo que alguns 

desses direitos têm reflexos após morte, como por exemplo, “corpo morto, honra e direitos 

morais de autor” 14. 

                                                             
12 SILVA, Regina Beatriz Tavares. Op.cit. p. 18. 
13 Ibidem, p. 18 
14 VENOSA, Op.cit. p. 169. 
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Os direitos da personalidade são absolutos na medida em que os mesmos são 

oponíveis erga-omnes, impondo-se a todos os terceiros o dever de respeitá-los. Essa 

característica pode ser então enunciada como verdadeira decorrência da obrigação geral de 

abstenção inscrita no princípio neminen laedere1 5 . 

 

Sobre esse aspecto, é importante lembrar que apesar de sua oponibilidade erga 

omnes, e de seu caráter absoluto, não se pode entender que os direitos da personalidade 

prevalecerão sobre todo e qualquer outro direito. Há limitações a essa característica, 

especialmente em razão de questões da “‘administração da justiça’ ou na serventia à ordem ou 

ao interesse público, na notoriedade ou no desempenho de função pública ou noutras 

hipóteses que também retiram do respectivo titular a coercibilidade da tutela erga omnes que 

desse direito lhe decorre.”16 

 

Como já dito, os direitos da personalidade também são dotados de 

extrapatrimonialidade, afinal, apesar de valiosos, não tem conteúdo econômico, o que para 

alguns doutrinadores é mais uma característica17. Lembrando que, em determinadas 

circunstâncias, os direitos da personalidade podem ter algum reflexo patrimonial. 

 

Primeiro porque essa característica não impede que a lesão a direito da 

personalidade enseje indenização pecuniária, visando à reparação, ainda que não seja possível 

apreciar o valor pecuniário de um direito da personalidade e, por conseguinte, de uma 

violação a esse direito. A indenização pecuniária, nesses casos, teria como objetivo 

proporcionar algum tipo de compensação pela lesão sofrida. 

 

Em seguida, não se pode deixar de mencionar que uma pessoa poderá se valer 

economicamente da utilização de seus direitos personalíssimos, como por exemplo, quando há 

outorga de licença da imagem e/ou da voz, para fins publicitários. Isso é comum no caso de 

modelos e artistas, cuja remuneração advém justamente da autorização ou licença do uso de 

suas imagens. 

                                                             
15 JABUR, Gilberto Haddad. Op. cit. p. 74. 
16 Idem, Limitações ao direito à própria imagem no Código Civil. In: DELGADO, Mario Luiz e FIGUEIRÊDO, 
Jones Alves (coords.). Questões controvertidas no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2003. p 2. 
17 SILVA, Regina Beatriz Tavares. Op. Cit.. p. 18 e 19. 
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Vale destacar a lição de Gilberto Haddad Jabur a esse respeito: 

 
Por dizerem mais ao conteúdo físico, moral ou espiritual do homem, do que ao seu 
acervo material, não se imiscuem com o patrimônio, na acepção coloquial deferida 
ao termo, mas sobre ele exercem influência, porquanto podem, pela limitação de seu 
exercício (ou limitação parcial e voluntária de vontade), emprestar utilidade 
econômica. É o caso da permissão de uso ou venda da imagem e da divulgação de 
dados íntimos, através ou não de contraprestação pecuniária. 
Não se trata de consagrar a disposição desses bens, posto intransmissíveis e por isso 
indisponíveis, mas de temporária autorização, o que amiúde ocorre para a sua 
utilização e exploração econômica.”18 

 

Como adiantado na citação acima, os direitos personalíssimos também são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, porque pertencem à própria vida19. O Código Civil prevê 

essas características em seu artigo 11, determinando que o seu exercício não pode sofrer 

limitação voluntária, isto é, a pessoa não pode transmiti-los, nem renunciar a eles. 

 

É interessante observar anda que os direitos da personalidade, quando atingem um 

aspecto econômico, podem ser, de certa forma, renunciáveis ou transmissíveis. É o caso, por 

exemplo, da pessoa pública e o seu direito à imagem. 

 

É evidente que o direito à imagem da pessoa pública fica mitigado à luz de sua 

exposição. Isso significa que um político, poderá ter a sua imagem publicada em jornais e 

revistas, sem que seja necessária a outorga de autorização ou licença do uso de sua imagem. 

 

Interessante notar que, assim como está redigido, o artigo 11 do Código Civil 

vedaria a renúncia e a transmissão dos direitos da personalidade, inclusive nos casos acima 

exemplificados, porém, a I Jornada de Direito Civil da Justiça Federal20 conferiu correta 

interpretação a artigo, enunciando: “o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer 

limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral.”, adequando a lei à sua 

melhor interpretação. 

 

                                                             
18 JABUR, Gilberto Haddad. Op. Cit. p. 48/49. 
19 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op cit. p. 169. 
20 Trata-se de um fórum de debates realizado a cada dois anos pelo Conselho da Justiça Federal, sobre temas 
controvertidos do Código Civil. A cada ano são publicados enunciados que tem auxiliado na interpretação desses 
temas, constituindo referencial para o Direito. 
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A imprescritibilidade também é característica dos direitos da personalidade, o 

que faz com que sempre possam ser exercidos, lembrando que o direito à reparação se sujeita 

aos prazos prescricionais previstos no Código Civil. 

 

E por fim, os direitos personalíssimos também são impenhoráveis, ou seja, não 

servem para garantia do pagamento de dívidas. 

 

 

3.2 Os direitos da personalidade sujeitos à violação por parte dos provedores de Internet 

 

 

Como já é intuitivo, os principais direitos da personalidade sujeitos à violação 

pelos provedores de Internet são os direitos à honra, à imagem e à vida privada. 

 

Por isso, ainda neste capítulo introdutório, é importante explorar cada um desses 

direitos. 

 

 

3.2.1. O direito à honra 

 

 

A honra é um dos atributos da personalidade que diz respeito ao comportamento, 

à exteriorização das características do ser humano, à conduta individual, seja no âmbito 

privado ou público da pessoa. De acordo com Adriano de Cupis, a honra é “a dignidade 

pessoal refletida na consideração dos outros e no sentimento da própria pessoa”21 

 

Diante dessa definição, observa-se que o direito à honra possui dois aspectos: 

objetivo e subjetivo. O primeiro representa o que terceiros pensam do sujeito; já o segundo, 

                                                             
21 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. p. 112. Apud D’ELBOUX, Sonia Maria, op.cit., p. 123. 
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representa o juízo que se faz de si mesmo. Aquele pode ser também chamado de reputação e 

este, de amor-próprio ou auto-estima. 

 

O mestre Carlos Alberto Bittar22 diferencia com primor o aspecto subjetivo do 

objetivo da honra no direito, denominando o primeiro como direito à honra e o segundo como 

direito ao respeito: 

 
O reconhecimento do direito em tela prende-se à necessidade de defesa da reputação 
da pessoa (honra objetiva), compreendendo o bom nome a fama de que desfruta no 
seio da coletividade, enfim, a estima que a cerca nos seus ambientes, familiar, 
profissional, comercial ou outro. Alcança também o sentimento pessoal da estima, 
ou a consciência da própria dignidade (honra subjetiva), de que separamos, no 
entanto, os conceitos de dignidade e decoro, que integram em nosso entender, o 
direito ao respeito (que versaremos a seguir), ou seja, modalidade especial de direito 
da personalidade apartada do âmbito geral da honra (que, na doutrina, vem, em 
geral, contemplada no mesmo conjunto). 
No direito à honra – que goza de espectro mais amplo – o bem jurídico protegido é a 
reputação, ou a consideração social a cada pessoa devida, a fim de permitir-se a paz 
na coletividade e a própria preservação da dignidade humana.23 

 

E, justamente diante desse espectro mais amplo da honra, surge a necessidade de 

proteção, que, nas palavras de BITTAR, “decorre, principalmente do fato de que a opinião 

pública é muito sensível a notícias negativas, ou desagradáveis, sobre as pessoas, cuidando o 

sistema jurídico de preservar o valor em tela...”24. 

 

É por esse motivo que, como já adiantado acima, diante da evolução dos direitos 

da personalidade e a sua maior valorização na legislação de todo o mundo, a Constituição 

Federal tutelou o direito à honra em seu artigo 5º, inciso X: “são invioláveis a intimidade, a 

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

material ou moral decorrentes de sua violação.” 

 

Na legislação infraconstitucional, a honra está tutelada expressamente no Direito 

Penal, precisamente na tipificação dos crimes de calúnia, injúria e difamação, crimes que não 

serão aqui pormenorizados por fugirem ao escopo da análise deste trabalho que se cinge à 

responsabilidade civil. 

 

                                                             
22 BITTAR, Carlos Alberto. Op. cit. p. 129. 
23 Ibidem, p. 129. 
24 Ibidem, p. 130/131. 
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No âmbito do Direito Civil, a honra não está tutelada especificamente em nenhum 

dispositivo, mas encontra-se implicitamente protegida no artigo 17 do Código Civil25, além é 

claro do já mencionado artigo 20, que adiante será melhor estudado. 

 

De acordo com Sonia Maria D’Elboux: 

 
... A interpretação literal do artigo 17 simplesmente impediria que a imprensa 
desempenhasse uma de suas importantes funções, que é fiscalizar o poder e os 
poderosos, pois não seria lícita sequer a crítica ao desempenho de pessoas que 
exercem o cargo público, ou a publicação de notícia referindo-se nominalmente a 
políticos envolvidos em corrupção, etc., pois essas situações, sem dúvida nenhuma, 
expõem as pessoas a desprezo público, mesmo que a informação não tenha intuito 
difamatório...”26 

 

De qualquer modo a violação a este direito constitucionalmente assegurado 

caracteriza ato ilícito, com previsão no artigo 186 do Código Civil, e é o que ensejará a 

responsabilização civil, o que adiante será pormenorizado. 

 

 

3.2.2 O Direito à imagem 

 

 

A imagem é mais um dos direitos personalíssimos que pode ser facilmente 

atingidos por meio dos provedores de Internet. É o conjunto de características que identificam 

uma pessoa e pode ser facilmente retratada em diversos meios, ainda mais na atual era da 

informação, na qual tudo é facilmente digitalizado. 

 

Novamente é BITTAR quem define de maneira precisa: 

 
“Consiste no direito que a pessoa tem sobre a sua forma plástica e respectivos 
componentes distintos (rosto, olhos, perfil, busto) que a individualizam no seio da 
coletividade. Incide, pois, sobre a conformação física da pessoa, compreendendo 
esse direito um conjunto de caracteres que a identifica no meio social.”27 

 

                                                             
25 Vide nota de rodapé nº 11. 
26 D’ELBOUX, Sonia Maria, Op.cit., p. 126/127. 
27 BITTAR, Carlos Alberto. Op cit., p. 90. 
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O direito de imagem ocupa posição relevante no cenário jurídico, tendo adquirido 

um expressivo valor econômico. 

 

Como já foi exposto acima, o direito à imagem também é tutelado pela 

Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso X. Além disso, este direito foi especificamente 

protegido pelo Código Civil, em memorável artigo: 

 
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou 
a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser 
proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe 
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins 
comerciais. 

 

O que se observa a partir desse dispositivo é “que a divulgação da imagem, 

quando não autorizada, pode ser proibida se atingir a honra do retratado ou destinar-se a fins 

comerciais”28. O verbo “poder” utilizado pelo legislador dá a entender que o direito de 

imagem não é absoluto, “pode” sofrer restrição ou reserva. Primeiro porque ao titular do 

direito de imagem é facultado dispor dessa prerrogativa a seu critério; segundo porque 

existem importantes limitadores a tais direitos, construídas doutrinária e jurisprudencialmente, 

o que será adiante pormenorizado. 

 

Conforme ensina Carlos Alberto Bittar, um aspecto que diferencia o direito de 

imagem dos demais direitos personalíssimos é justamente a disponibilidade. 

 
Essa disponibilidade permite ao titular extrair proveito econômico do uso de sua 
imagem, ou de seus componentes, mediante contratos próprios, firmados com os 
interessados, em que autorizam a prévia fixação do bem almejado (figura; efígie; 
silhueta; rosto; perfil; ou partes: como os olhos, as pernas, os seios, a cintura, as 
nádegas). O contrato adequado é o de licença, ou de concessão de uso, em que se 
devem explicitar, necessariamente, todos os elementos integrantes do ajuste de 
vontades, a fim de evitar-se eventuais dúvidas...2 9  

 

Além da disponibilidade acima referida, da qual se utilizam modelos, artistas, e 

personalidades para extração de proveito econômico, é de se destacar que há outros 

limitadores ao direito de imagem considerados pela doutrina e jurisprudência, mas não 

positivados de maneira expressa na legislação brasileira. 

                                                             
28 SILVA, Regina Beatriz Tavares. Op. cit., p. 25 
29 BITTAR, Carlos Alberto. Op cit. p. 91 
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Esses outros limitadores são suportados pelos titulares do direito de imagem e 

relacionam-se, em linhas gerais, ao interesse público. 

 

Mais uma vez, é Carlos Alberto Bittar quem ensina com maestria a doutrina 

dominante a respeito do assunto, muito baseada na legislação italiana, citada por todos os 

demais doutrinadores:  

 
“Outrossim, o direito a imagem sofre, como todos os direitos privados, certas 
limitações decorrentes de exigências da coletividade – enunciadas, por exemplo, na 
lei italiana – que compreendem: a notoriedade da pessoa (em que se pressupõe o 
consentimento) desde que preservada a sua vida íntima; o exercício de cargo público 
(pela necessidade de exposição); os serviços de justiça e de polícia; a existência de 
fins científico, didáticos e culturais; a repercussão referente a fatos, acontecimentos 
ou cerimônias de interesse público (dentro do direito de informação que, ademais, é 
limite natural e constitucional à preservação da imagem.” 

 

Foi a partir desses limitadores que a IV Jornada de Direito Civil do Conselho de 

Justiça Federal, no seu enunciado 279, fixou a interpretação a ser conferida ao artigo 20 do 

Código Civil: 

 
Enunciado 279. A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses 
constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à 
informação e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a 
notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e, 
ainda, as características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), 
privilegiando-se medidas que não restrinjam a divulgação de informações. 

 

A fixação da interpretação mais adequada ao artigo 20 do Código Civil é 

importante porque este dispositivo da forma como está escrito pode dar ensejo a uma 

interpretação equivocada, ou melhor, à confusão entre imagem e honra. 

 

Isso porque, este dispositivo vincula a tutela do direito à imagem a necessidade de 

lesão à honra ou a utilização comercial da imagem obtida de forma desautorizada. Porém, 

tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, já se manifestou pela inadequação da redação do art. 

20 do Código Civil30. 

 

                                                             
30 JABUR, Gilberto Haddad. Op. cit. p. 126/127. 
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Por isso, vale esclarecer que o direito de imagem não se confunde com o direito à 

honra. Essa confusão é comum não apenas em razão do artigo 20 do Código Civil, mas 

também devido à redação do inciso V, do artigo 5º, da Constituição Federal (é assegurado o 

direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou 

à imagem), que não cita expressamente a honra. 

 

Porém, na tentativa de mitigar a confusão, os doutrinadores diferenciam honra e 

imagem. As palavras de Regina Beatriz Tavares da Silva esclarecem bem a questão: 

 
A honra, também e a plenas luzes, distancia-se da imagem. Uma se preenche pelo 
sentimento subjetivo de brio próprio (decoro) e pela repercussão em comunidade das 
qualidades ou deméritos pessoais (reputação). 
Já a imagem, diversamente, compõe-se pela múltipla exteriorização de qualquer 
aspecto sensível conectado ao corpus e às suas conseqüentes manifestações, e 
também pelos atributos pessoais.31 

 

A mesma confusão também pode ocorrer entre imagem e privacidade Porém desta 

vez, quem diferencia com maestria é Gilberto Haddad Jabur: 

 
A imagem não caminha com a privacidade, embora possam, com freqüência, 
confinar-se ou se encontrar. Posso dispor da intimidade e da imagem ao mesmo 
tempo (autorização para fotografia que desnude aspectos íntimos) ou apenas daquela 
(consentimento para a penetração no círculo da intimidade sem captação de 
imagem), ou, então, desta e apenas desta, portanto (autorização para captar 
fotografia em local público cujo foco é proposital: o retratado e não o cenário ou o 
evento).32 

 

Mas, o direito à vida privada e à intimidade será, a seguir, melhor delimitado. 

 

 

3.2.3 O Direito à vida privada 

 

 

Por fim, outro direito personalíssimo que está bastante sujeito à violação na 

Internet, é o direito à vida privada. 

                                                             
31 Idem. Limitações ao direito à própria imagem no Código Civil. In: DELGADO, Mario Luiz e FIGUEIRÊDO, 
Jones Alves (coords.). Questões controvertidas no novo Código Civil. São Paulo: Método, 2003. p. 11-44. 
32 Ibidem. p. 11-44. 
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Este é o direito que resguarda a qualquer indivíduo a sua intimidade; que impede 

que terceiros tenham acesso a fatos da vida íntima e aos segredos de alguém.  

 

De acordo com Regina Beatriz Tavares da Silva, citando o aprendizado tomado de 

Carlos Alberto Bittar, “esse direito proíbe invasões nos aspectos íntimos da pessoa, sejam 

familiares, sejam laborais ou negociais, sejam da pessoa em si mesma, como no que se refere 

à sua saúde e às suas recordações.”33.  

 

Sonia D’Elboux resume a questão da seguinte maneira: 

 
O direito à vida privada tutela o aspecto moral da personalidade, em face do 
reconhecimento de que o desenvolvimento moral da pessoa humana depende do 
resguardo de uma esfera privada, afastada do conhecimento das outras pessoas. 
Assim pode-se dizer que é o direito que tem a pessoa humana de manter sua vida 
particular afastada da publicidade que não provocou nem desejou.34 

 

O direito à vida privada está tutelado expressamente no Código Civil, em seu 

artigo 21, no qual esse direito é alçado à categoria de inviolável, possibilitando ao juiz adotar 

medidas protetivas a esse direito. 

 

O direito à vida privada possui amplitude, pois “abarca todos os campos de 

proteção da pessoa contra a intromissão e divulgação não autorizada de fatos de sua vida fora 

da esfera pública”, de acordo com Sonia Maria D’Elboux35. 

 

E prossegue no esclarecimento da amplitude desse direito, esclarecendo a teoria 

dos círculos concêntricos proposta pelos doutrinadores alemães, de acordo com o aprendizado 

tomado de Paulo José da Costa Júnior: 

 
Assim, no círculo maior estariam compreendidos fatos e comportamentos que o 
indivíduo não deseja que se tornem de conhecimento público. “Além dessa esfera 
privada, situam-se os processos, episódios e condutas, de natureza pública que se 
encontram ao alcance da coletividade em geral, de um círculo indeterminado de 
pessoas”. Por estarem fora dos limites da vida privada, não estão protegidos do 
conhecimento ou da curiosidade alheia e sua divulgação não ofende esse direito da 
personalidade. No segundo dos círculos concêntricos, encontra-se a esfera da 

                                                             
33 SILVA, Regina Beatriz Tavares. Op. cit., p. 28. 
34 D’ELBOUX, Sonia Maria. Op. cit. p. 156. 
35 Ibidem, p 156. 
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intimidade ou da confiança, da qual “participam somente as pessoas nas quais o 
indivíduo mantém certa confiança e com as quais mantém certa familiaridade”. Por 
conseguinte, os bens protegidos nessa esfera estão afastados da curiosidade pública e 
sua divulgação constitui ofensa ao direito da à intimidade. No terceiro e último 
círculo concêntrico encontra-se a esfera do segredo, que abrange “aquela parcela da 
vida particular que é conservada em segredo pelo indivíduo, do qual compartilham, 
quando muito, alguns amigos apenas. Desta esfera não participam, assim, sequer as 
pessoas da intimidade do sujeito”.36 

 

O que se pode concluir com facilidade a partir da teoria dos círculos concêntricos 

é que “o direito à vida privada posiciona-se como gênero ao qual pertencem o direito à 

intimidade e o direito ao segredo. A vida privada é a esfera que concentra, em escala 

decrescente, outros direitos relativos à restrição da vida pessoal de cada um, imposta ‘na 

medida em que a intimidade se for restringindo’”37. 

 

A intimidade diz respeito às relações subjetivas do indivíduo, questões de família, 

de saúde38. Já o segredo pode ser tido como o sigilo, como o bancário, o fiscal, profissional, 

enfim, o acesso restrito a determinadas informações. 

 

O direito à intimidade “consubstancia-se em mecanismos de defesa da 

personalidade humana contra injunções, indiscrições ou intromissões alheias.”39 Trata-se de 

proteção ao desejo psíquico do indivíduo de impedir que certos aspectos da sua personalidade 

cheguem ao conhecimento dos demais. 

 

Como revela Gilberto Haddad Jabur, “a intimidade é o direito personalíssimo que 

confere ao seu titular a possibilidade de viver de modo particular, próprio e inadmitir a 

ingerência ou a intromissão alheia, representada pela curiosidade...”40 

 

É importante registrar, como faz Carlos Alberto Bittar, que “existem graus 

diferentes na escala de valores comunicáveis ao público, em função, exatamente da posição 

do titular”.41 

 

                                                             
36 D’ELBOUX, Sonia Maria. Op. cit., p. 156/157. 
37 JABUR, Gilberto Haddad. Op. cit. p. 256. 
38 SILVA, Regina Beatriz Tavares. Op. cit., p. 29. 
39 BITTAR, Carlos Alberto. Op cit., p. 106. 
40 JABUR, Gilberto Haddad. Op. cit. p. 261. 
41 BITTAR, Carlos Alberto. Op cit., p. 108. 
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É por isso que pessoas famosas, artistas políticos, atletas, podem ter sua 

intimidade divulgada independentemente de sua anuência, porém, na medida de sua 

exposição, exatamente em razão da maior evidência dessas pessoas, que assumiram esse papel 

ao escolher carreira pública. 

 

Isso quer dizer que o atleta que aparece em público para defender uma vida 

saudável, usando sua imagem com a finalidade de promover uma campanha antitabagista e 

em seguida é fotografado fumando, por exemplo, não poderá se insurgir alegando violação da 

intimidade, pois justamente essa intimidade foi exposta ao público. No entanto, se ele fosse 

fotografado entrando no motel com um namorado aí sim poderia se insurgir, pois a exposição 

que fez de sua vida privada não alcançou esse ponto. 

 

Do mesmo modo, a intimidade do político que tem um filho fora do casamento e 

paga a pensão por intermédio de um lobista. De fato, pouco interessa à sociedade de o político 

tem caso extraconjugal, porém, há completo interesse em saber a íntegra da notícia, eis que 

esse o fato de um lobista pagar a pensão de um filho seu diz respeito ao interesse público. 

 

Já o segredo é o menor círculo concêntrico que a vida privada resguarda, ou seja, 

é ainda mais fechado e confidencial42 do que a intimidade. 

 

De acordo com Gilberto Haddad Jabur: 

 
Segredo é sigilo... O segredo denota a ideia de exclusividade da comunicação. Algo 
que é conhecido de um, ou, então que não é conhecido de muitos. O sigilo pode até 
suscitar juramento para sua devida guarda... O segredo advém normalmente de 
ofício ou função. 

 

A violação ao segredo pode causar igualmente turbação à honra, segundo as 

palavras de Gilberto Haddad Jabur43, ou, nas palavras de Carlos Alberto Bittar, constitui 

ilícito que fere os elementos mais intrínsecos da personalidade44. 

 

O segredo está tutelado no âmbito criminal, no Código Penal (artigos 153, 154, 

196, 325 e 326) e em outras leis federais. Não está tutelado expressamente no Código Civil, 
                                                             
42 JABUR, Gilberto Haddad. Op. cit., p. 261. 
43 Ibidem, p. 262. 
44 BITTAR, Carlos Alberto. Op cit., p. 120. 
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porém, a sua violação enseja a responsabilização civil, assim como as demais violações aos 

direitos personalíssimos. 

 

 

3.3 A Responsabilidade Civil 

 

 

Para conceituar responsabilidade civil, Sérgio Cavalieri Filho começa por lembrar 

que o principal objetivo da ordem jurídica, afirmou o grande San Tiago Dantas, é proteger o 

lícito e reprimir o ilícito4 5 .  

 

Consequentemente, o ordenamento jurídico cria mecanismos para levar a efeito 

esse objetivo, porém, apesar de não desejável, a prática de ilícitos é corriqueira e geralmente 

causa danos. Para reprimir o ilícito, o ordenamento criou a responsabilidade penal, que se 

encontra no âmbito do direito público e, em linhas gerais, reprime o infrator, porém faltava 

agir sobre os danos causados. 

 

É a partir dessa ótica que surge a responsabilidade civil: para mitigar os danos 

decorrentes do ato ilícito. Trata-se de privilegiar mais o caráter ressarcitório do que o 

sancionatório, como bem resumiu Claudio Luiz Bueno de Godoy46. 

 

Segundo Álvaro Villaça Azevedo responsabilidade civil é a situação de indenizar 

o dano moral ou patrimonial decorrente de inadimplemento culposo, de obrigação legal ou 

contratual, ou imposta por lei.4 7 , ou nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho: designa o dever 

que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente da violação de um outro dever jurídico.4 8  

 

Diante dessas definições, extrai-se que a responsabilidade civil pode advir de uma 

relação jurídica preexistente, ou seja, um contrato, ou ser gerada a partir de uma obrigação 

                                                             
45 CAVALIERI Filho, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 25 
46 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Responsabilidade Civil pelo risco da atividade. São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 21. 
47 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral das Obrigações, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 273. 
48 CAVALIERI Filho, Sérgio. Op. cit., p. 26. 
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imposta pela lei, ou, nas palavras de Sergio Cavalieri Filho, por um preceito geral de 

Direito49. Enfim, a responsabilidade civil pode ser contratual ou extracontratual. 

 

É novamente Sergio Cavalieri Filho quem define de maneira enxuta a questão: 

 
Se preexiste um vínculo obrigacional, e o dever de indenizar é consequência do 
inadimplemento, temos a responsabilidade contratual, também chamada de ilícito 
contratual ou relativo; se esse dever surge em virtude de lesão a direito subjetivo, 
sem que entre o ofensor e a vítima preexista qualquer relação jurídica que o 
possibilite, temos a responsabilidade extracontratual, também chamada de ilícito 
aquiliano ou absoluto. 

 

As definições de responsabilidade civil acima também dão ensejo à conclusão de 

que existem requisitos para a sua caracterização, quais sejam o ato ilícito, o dano e um 

terceiro requisito, que enseja a segurança jurídica necessária, e que será muito importante 

neste trabalho, é o nexo de causalidade entre os outros dois. 

 

A responsabilidade civil, desde o seu surgimento, sempre esteve intimamente 

ligada à questão da culpa. Se o ilícito, o dano e o nexo de causalidade são requisitos da 

responsabilidade civil, a culpa, na teoria clássica, é seu pressuposto50. 

 

Tanto é que o Código Civil, ao eleger um Título específico para disciplinar os 

Atos Ilícitos (arts. 186 a 188), dos quais necessariamente decorrem a Responsabilidade Civil, 

inseriu em seu texto as modalidades da culpa: 

 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 
ou pelos bons costumes. 
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. (destaque da Autora). 

 

                                                             
49 Ibidem, p. 38. 
50 Ibidem, p. 39. 
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Por meio do artigo 186 do Código Civil, e do conceito tradicional de culpa, um 

indivíduo somente será responsabilizado por eventual dano, se a vítima comprovar a sua 

culpa51. É o que chamamos de responsabilidade civil subjetiva, sendo esta a regra no Código 

Civil brasileiro. 

 

Porém, aos poucos, com a evolução da sociedade, novas situações surgiram e 

percebeu-se a dificuldade na caracterização da culpa em determinadas situações em que se 

encontrava presente o dano. 

 

A culpa então deixou de ter papel primordial na responsabilização civil e o dano, 

além do ato ilícito, passou a definir de maneira mais assertiva a responsabilidade, “passa-se a 

cogitar não mais de um culpado, e sim de um responsável pela indenização”52.  

 

Surge então, a responsabilidade civil objetiva, ou seja, sem a necessidade de 

culpa, em detrimento da responsabilidade subjetiva, na qual era necessária a aferição dos 

elementos caracterizadores da culpa. 

 

A responsabilidade objetiva foi, então, sendo admitida aos poucos no 

ordenamento jurídico brasileiro, em regime de exceção, como por exemplo, nas relações com 

a administração pública, nas questões de direito ambiental, até que a exceção prevista no 

Código de Defesa do Consumidor consagrou esse instituto53. 

 

E, a fim inserir de maneira ainda mais contundente o instituto da responsabilidade 

civil objetiva, o Código Civil um dispositivo que a insere de maneira contundente no 

ordenamento jurídico civil. É o artigo 927 e seu parágrafo único, que merecem atenção 

especial atenção neste trabalho: 

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

 

                                                             
51 Ibidem, p. 39. 
52 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Op. Cit., p. 16. 
53 CAVALIERI Filho, Sérgio. Op. Cit., p. 155. 
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O que se verifica a partir dos dispositivos legais acima reproduzidos, em especial 

por meio do caput do artigo 927, é que o Código Civil adotou como regra a responsabilidade 

civil aquiliana, ou subjetiva, enfim, mediante análise de culpa. Porém, no parágrafo único 

deste artigo, deixou expressa a possibilidade de responsabilização civil objetiva, de maneira 

tão ampla, que atualmente, apesar da regra ainda ser a da responsabilidade subjetiva, a 

objetiva alcança cada vez mais aplicabilidade no ordenamento jurídico civil. Sérgio Cavalieri 

Filho alerta para essa situação: 

 
O novo Código, conforme já ressaltado, fez profunda modificação nesta disciplina 
para ajustar-se à evolução ocorrida na área da responsabilidade civil ao longo do 
século XX. Embora tenha mantido a responsabilidade subjetiva, optou pela 
responsabilidade objetiva, tão extensas e profundas são as cláusulas gerais que a 
consagram, tais como o abuso de direito (art. 187), o exercício da atividade de risco 
ou perigosa (parágrafo único do artigo 927), danos causados por produtos (art. 931), 
responsabilidade pelo fato de outrem (art. 932, c/c o art. 933), responsabilidade pelo 
fato da coisa e do animal (arts. 936, 937 e 939), responsabilidade dos incapazes (art. 
928) etc. Após o exame dessas hipóteses todas, haverá uma única conclusão: muito 
pouco sobrou para a responsabilidade subjetiva.54 

 

Também Claudio Luis Bueno de Godoy, na obra em que se propôs a analisar 

justamente a responsabilidade civil inculcada pelo risco da atividade, percebeu a ausência de 

hierarquia entre os critérios da responsabilidade objetiva e subjetiva no Código Civil: 

 
A nova legislação cedeu à tendência, já referida, de multiplicidade de critérios de 
imputação de responsabilidade civil, a ponto de estabelecer cláusula geral da 
responsabilidade sem culpa no caso da atividade que crie risco, além de outras 
hipóteses igualmente casuísticas em que se prescinde da avaliação da culpa. Por 
isso, porque se diversificam nexos de imputação da responsabilidade, é que, a rigor, 
segundo o que se entende, descabe procurar uma hierarquia entre esses critérios, 
mesmo no texto do Código Civil de 2002.55 

 

Enfim, o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil introduz a 

responsabilidade civil pelo risco da atividade, ou seja, positivou a chamada teoria do risco. 

 

A teoria do risco parte do pressuposto de que aquele que tira os proveitos da 

atividade deverá arcar com os danos oriundos do exercício da sua atividade, 

independentemente da verificação da culpa. 

 

                                                             
54 Ibidem, p. 159. 
55 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Op. cit., p. 27. 
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Para alguns doutrinadores, a inclusão do parágrafo único do artigo 927 do Código 

Civil no ordenamento jurídico constituiu significativo avanço, eis que possibilitou aumentar a 

efetividade da responsabilidade civil, acompanhando a tendência moderna de ressarcir todas 

as vítimas da maneira mais completa possível. 

 

Isso porque, a redação ampla deste dispositivo permite ao julgador aplicar a 

responsabilidade objetiva sempre que entender que há risco em determinada atividade, 

independentemente de regulamentação sobre ela. 

 

É justamente por esse motivo que a teoria do risco, atualmente muito utilizada em 

nosso ordenamento civilístico, é bastante criticada, pois gera certa insegurança ao deixar ao 

arbítrio do juiz a caracterização da atividade de risco. 

 

 

3.4 A Responsabilidade Civil pela violação aos Direitos Personalíssimos na Internet 

 

 

Como é possível imaginar após a leitura acima, a modernização dos meios de 

comunicação e a ampliação do alcance da Internet certamente faz com que os direitos 

personalíssimos sejam cada vez mais afetados no mundo. Carlos Alberto Bittar enunciou com 

maestria: 

 
Crescem, assim, atentados a direitos da personalidade, que atingem diferentes 
facetas em proporções as mais amplas, em razão exatamente do espectro infinito de 
que se revestem certos aparatos de comunicação, como o dos satélites, que permitem 
a representação e a reprodução, sem limites, de imagens, sons, escritos e outros 
elementos integrantes do complexo valorativo da pessoa humana.56 

 

Fica claro que as ameaças ao direito da personalidade foram incrementadas na 

medida em que o progresso tecnológico foi avançando. Isso proporcionou que novas formas 

de violação fossem desenvolvidas e disseminadas. 

 

                                                             
56 BITTAR, Carlos Alberto. Op cit., p. 44. 
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A Internet constitui um ambiente favorável para incursões em afronta a tais 

direitos, não apenas porque uma parcela de seus usuários desconhece os meios pelos quais as 

informações pessoais são coletadas pelos provedores, mas também em razão da própria 

disseminação indiscriminada de informações. 

 

Nesse sentido, é importante notar que o tratamento da informação por 

computadores permite não apenas seu célere processamento para fins idôneos, mas também 

para o indevido cruzamento e disseminação de dados e toda sorte de ofensas. 

 

Atualmente é possível não apenas ofender a honra de alguém, mas também 

vilipendiar sua imagem e até mesmo invadir a privacidade de maneira fácil, rápida e, muitas 

vezes, irreversível. 

 

Assim é que qualquer tipo de ofensa ou lesão aos direitos personalíssimos 

perpetrada por meio da Internet poderá gerar a devida responsabilização do agente causador e, 

em alguns casos, de outros agentes, seja por danos morais, seja por danos materiais. 

 

E a partir daí é que começam as questões relacionadas à responsabilidade civil no 

âmbito da Internet. Quem responde por violações aos direitos da personalidade? Como? Em 

qual medida? 

 
“Em linhas gerais a responsabilidade civil pela prática de atos ilícitos na rede é 
imputada à pessoa natural ou jurídica que tenha efetivamente praticado o ato. Uma 
vez identificado e localizado, o responsável arcará com as conseqüências. Em 
algumas situações, porém, essa responsabilidade pode ser imputada também aos 
provedores de serviços na internet.”57 

 

Porém, nem sempre é isso o que acontece. Muitas vezes a responsabilidade civil 

recai sobre agentes que não são os causadores diretos do dano. A Internet é um campo muito 

amplo e em razão disso, o agente causador nem sempre é encontrado facilmente. Por isso, na 

linha do pensamento que acima se delineou, de conferir maior importância ao ressarcimento 

do dano, outros agentes passam a ser responsabilizados, ou no mínimo, tem-se enorme 

discussão a respeito da responsabilização civil. 
                                                             
57 LEONARDI, Marcel. Determinação da Responsabilidade Civil pelos ilícitos na rede: os deveres dos 
provedores de serviços na Internet. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares e SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos 
(coords.). Responsabilidade Civil da Internet e nos demais Meios de Comunicação. São Paulo: Saraiva. 2007. p. 
74. 
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E é justamente isso que passaremos a estudar: os aspectos da responsabilização 

civil dos provedores da Internet. 
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4. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES DE INTERNET 
 

 

Os diferentes tipos de provedores de Internet apresentados acima respondem 

diretamente por suas ações e muitas vezes indiretamente, por ações de terceiros. 

 

Parece óbvio estabelecer que os provedores de Internet respondem de maneira 

objetiva pela violação aos direitos personalíssimos decorrente de falha na prestação de seus 

serviços. Essa responsabilização tem origem na incidência do Código de Defesa do 

Consumidor e, com relação a isso, não se encontra muitas polêmicas. 

 

Porém, não é incomum que a dificuldade em localizar os efetivos responsáveis 

pelos ilícitos cometidos pela Internet levem alguns a tentativa de responsabilizar os 

provedores por atos de terceiros, além disso, a viabilidade econômica dos provedores de 

Internet também é motivo para que se queira atribuir a estes a reparação de danos, pois boa 

parte dos usuários da Internet não dispõe de recursos para arcar como o pagamento de 

indenizações58. 

 

A dificuldade está em como ponderar a responsabilidade dos provedores, por atos 

praticados por terceiros e/ou não decorrentes da sua relação de consumo, medindo a 

necessidade da sociedade em minimizar os impactos causados pela facilidade de violação dos 

direitos da personalidade pela Internet e afastando eventuais injustiças, como a 

responsabilização total dos provedores. 

 

Até porque, a nossa melhor doutrina, aqui representada por Claudio Luis Bueno 

de Godoy, entende que:  

 
A responsabilidade civil por conteúdos nocivos e ilícitos vem sendo e deve ser 
atribuída em função justamente do tipo de atividade desempenhada. Com efeito, 
nessa matéria, a divisão ou a diferenciação básica, normalmente estabelecida em 
doutrina e jurisprudência, para imputação de obrigação de indenizar, está na 
verificação sobre se o provedor atua como mero intermediário, sem controle sobre as 

                                                             
58 Idem, Op. cit. p. 73. 
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mensagens ofensivas, ou se sua atuação, pelo contrário, é ativa, com direção, 
editoração, controle enfim, da informação divulgada.59 

 

Apesar de inúmeras tentativas de se estabelecer uma diretriz no que se refere à 

responsabilização dos provedores de Internet, doutrina e jurisprudência ainda não firmaram 

entendimento pacífico sobre o assunto. Ora entendem que os provedores devem se 

responsabilizar integralmente, até mesmo por conteúdo sobre o qual não tiveram ingerência 

alguma, ora absolvem de responsabilidade os provedores. 

 

Para mitigar algumas questões na Internet, dentre elas a questão dos direitos e 

deveres dos provedores e, consequentemente, a responsabilização civil deles, o Ministério da 

Justiça está promovendo o Marco Civil da Internet no Brasil, lei que, de acordo com seu 

artigo 1º: estabelece direitos e deveres relativos ao uso da Internet no Brasil e determina as 

diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em 

relação à matéria. 

 

Trata-se de legislação que foi submetida à intensa discussão pública e que 

delineou alguns importantes parâmetros na regulamentação das questões jurídicas atinentes ao 

uso da Internet, dentre eles, as condições para responsabilização dos provedores de Internet 

pelo conteúdo gerado por terceiro. 

 

Houve participação maciça de diversos setores da sociedade, como representantes 

do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Governo, estudiosos e doutrinadores, além de 

pessoas da sociedade civil, na sua elaboração, e estabeleceu-se em seu artigo 12 que: 

 
A responsabilização do provedor de serviços de Internet por danos decorrentes de 
conteúdo gerado por terceiros fica condicionada ao descumprimento dos 
procedimentos previstos na Seção IV deste Capítulo. 

 

A Seção IV, por sua vez, delimita em seu artigo 20: 

 
O provedor de serviço de Internet somente poderá ser responsabilizado por danos 
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após intimado para cumprir ordem 
judicial a respeito, não tomar as providências para, no âmbito do seu serviço e 
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como 
infringente 

                                                             
59 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Op. cit., p. 143. 
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Muito se discute60 acerca deste dispositivo que tem como princípio o que se 

costumou chamar de notice and take down. A primeira discussão relaciona-se à judicialização 

do mecanismo, ou seja, à necessidade de que a retirada de conteúdo danoso seja feita apenas 

mediante determinação judicial. A crítica que se faz é que além de onerar o poder judiciário, 

também poderia agravar o dano em caso de espera pelo provimento judicial. 

 

Chegou-se a cogitar que a notificação pudesse ser encaminhada 

extrajudicialmente, porém, a ideia foi deixada de lado em razão da insegurança que este 

mecanismo poderia gerar, fazendo com que o conteúdo, às vezes lícito fosse retirado em razão 

de pedidos melindrados.  

 

Acredita-se que a questão poderá ser solucionada com um novo mecanismo - e 

talvez a redação do Marco Civil ainda possa caminhar nesse sentido -, originário da evolução 

do notice and take down, chamado notice and notice. Por meio desse mecanismo, o usuário 

notificaria o provedor sobre eventual conteúdo ilícito, o provedor ao receber a informação 

notificaria o responsável pelo conteúdo, que finalmente se responsabilizaria tal conteúdo, 

exonerando a responsabilidade do provedor; caso o responsável pelo conteúdo não se 

responsabilizasse ou se mantivesse inerte, o provedor então o retiraria do ar, livrando-se 

igualmente da responsabilidade. 

 

De qualquer maneira, não se espera que o Marco Civil da Internet no Brasil 

coloque uma pá de cal sobre a discussão acerca da responsabilidade civil dos provedores de 

Internet no Brasil, afinal trata-se de matéria bastante controversa. Mas, enquanto seu texto não 

é aprovado e suas diretrizes não entram em vigor, a questão da responsabilização continuará a 

ser debatida. 

 

Por isso o presente trabalho vai relacionar e investigar a responsabilidade gerada 

pela ocorrência de um dano em virtude de mensagens e conteúdos ilícitos, aferindo-a de 

acordo com a atividade desempenhada por cada tipo de provedor. 

 

                                                             
60 Ver http://culturadigital.br/marcocivil/debate/, no qual constam todos os comentários feitos a cada um dos 
artigos do Marco Civil. Acessado em 12/06/2011. 
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Portanto, é a partir dessa diferenciação entre as obrigações de cada tipo de 

provedor relacionada ao dano ocorrido que se estabelecerá a responsabilidade e é isso o que se 

passa a demonstrar a partir do próximo capítulo. 

 

 

4.1 Dos Provedores de Backbone 

 

 

Antes de tudo é importante lembrar que os doutrinadores entendem que a relação 

existente entre os provedores de Backbone e os provedores de serviços que utilizam sua 

infraestrutura não é uma relação de consumo, pois estes não são consumidores finais. 

 

De qualquer maneira, independentemente da relação estabelecida entre os 

provedores de Backbone e seus usuários, é certo que este tipo de provedor apenas fornece 

estrutura física aos provedores de acesso, de hospedagem e de serviços, de modo que é muito 

difícil que este tipo de provedor cause algum dano aos direitos da personalidade. 

 

Ademais, o provedor de backbone não exerce nenhuma atividade de edição, assim 

como também não monitora as informações que trafegam por seus equipamentos, motivo pelo 

qual, não é possível responsabilizá-lo pelo conteúdo e sigilo dessas informações. 

 

É importante deixar claro que não se está falando aqui de provedores de backbone 

que também prestam serviços de acesso, hospedagem e correio eletrônico, pois é muito 

comum que isso ocorra. 

 

Nos casos em que o provedor de backbone atue também como provedor de 

serviços, é sob este último aspecto que ele será responsabilizado se forem constatados danos 

aos direitos da personalidade. 

 

Apesar de não ter havido responsabilização civil direta pelos danos, em ação 

cautelar ajuizada em face dos provedores de acesso, de correio eletrônico e de backbone no 
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intuito de obter a identificação dos ofensores, ou seja, seus IPs e dados cadastrais, estes 

geralmente são condenados a exibi-los. 

 

É o que se verifica em ação cautelar julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo. No caso, a Ré, Telesp, foi condenada a divulgar a lista de IPs de supostos 

ofensores. Sua defesa foi inicialmente acolhida, pois alegou tratar-se de simples provedora de 

backbone, não tendo relação alguma com tais ofensores. No entanto, após audiência de 

conciliação, descobriu-se ser possível pela Telesp o acesso a tais usuários, o que ensejou a 

reforma da sentença como se verifica a partir do trecho abaixo: 

 
2. Já a recorrente Telesp, em comportamento que não prima pela boa-fé, afirmou, de 
modo peremptório, ser mera provedora de infra-estrutura (backbone), razão pela 
qual não dispunha e nem poderia dispor dos IPs dos usuários. É o que se lê com 
todas as letras na contestação. 
A sentença acolheu os argumentos da TELESP e a dispensou de apresentar os 
documentos pleiteados na inicial.  
No entanto, após a audiência de conciliação em Segundo Grau, a Telesp admitiu a 
possibilidade de fornecer as informações solicitadas, desde que apresentado o 
correto horário GMT em que a conexão da Internet se deu (fls. 298/300). 
Parece evidente que o giro de cento e oitenta graus na linha de defesa indica a inteira 
possibilidade de fornecimento dos dados pedidos na inicial, e a absoluta falta de 
lealdade e de fomento nas teses deduzidas em contestação. 
Diante da confessada possibilidade de cumprir a determinação judicial, tem razão o 
autor recorrente ao pleitear a satisfação plena de seu intento cautelar, e a exibição 
dos registros IP's omitidos pela Telesp. 
(...) 
Como é elementar, a TELESP, além de ser provedora de infra-estrutura, oferecendo 
conectividade a empresas do ramo da Internet, também atua como provedora de 
acesso (SPEED), possibilitando o acesso dos consumidores à rede (...). 
Assim, induvidosa a possibilidade e o dever de cumprimento da determinação de 
exibição dos documentos, de resto determinado em sede liminar às fls. 90/91. 
A obrigação de informar os números dos IPs é manifesta, razão pela qual a ação 
deve ser julgada procedente em relação à ré TELESP. (Apelação Cível n° 
461.051.4/0-00 – 4 Câmara de Direito Privado – julgado em 19/03/2009). 

 

É importante constatar que a Telesp foi condenada a exibir os endereços de IP dos 

supostos infratores não em razão de ser um provedor de backbone, mas porque se comportou 

como um verdadeiro provedor de acesso, no caso sub judice, de modo que lhe era possível 

identificar os IPs dos supostos infratores. 
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Independentemente da existência ou não de relação direta entre o provedor de 

backbone e o titular dos direitos violados, Marcel Leonardi identificou outra tentativa de 

responsabilizar o provedor de backbone61, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

 

Em primeira instância, foi determinado que todas as empresas acionadas 

prestassem as informações. O provedor de backbone então agravou da decisão liminar 

concedida e, em segunda instância, obteve provimento, sob o seguinte fundamento: 

 
Não se confunda, portanto, o SRTT com o PSCI, ou seja, (a) serviço de transporte 
de telecomunicações com (b) o provedor de serviço de conexão à internet. Logo, não 
tem ela elementos, e tampouco obrigação legal, já que se torna logicamente 
impossibilitada de fazê-lo, de atender à postulação dos agravados. Tal fundamento 
serve por si só ao provimento do agravo. 

 

O que se extrai de mais importante nesse caso é que o acórdão referido 

reconheceu a ilegitimidade passiva da provedora de backbone para figurar na demanda em 

que se objetivava a identificação dos usuários da Internet supostamente ofensores, justamente 

porque não há relação jurídica entre os supostos ofensores e o provedor de backbone, apta a 

enseja a sua identificação direta. 

 

Os servidores de backbone estão bastante distantes do usuário comum, motivo 

pelo qual raramente ocorre violação aos direitos personalíssimos em razão da sua atuação ou 

em razão da atuação direta de terceiros sobre seus domínios. 

 

De qualquer modo, é importante observar que existe um Projeto de Lei nº 

4.906/2001 e Substitutivo ao Projeto de Lei nº 5.403/2001, ainda em trâmite no Congresso 

Nacional, que estabeleceria de maneira mais objetiva a responsabilidade dos provedores de 

Internet, determinando em seu artigo 35: o provedor que forneça serviços de conexão ou de 

transmissão de informações, ao ofertante ou ao adquirente, não será responsável pelo 

conteúdo das informações transmitidas.62 

 

O mencionado dispositivo deixa muito evidente que, de fato, o provedor de 

backbone não é responsável pelo conteúdo das informações transmitidas, mediante a 

                                                             
61 LEONARDI, Marcel. Op. cit., p. 158. 
62 Ibidem, p. 159.  
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utilização de sua infraestrutura, eis que não possui ingerência alguma sobre elas, nem sequer 

deverá fiscalizá-la. 

 

 

4.2 Provedores de Acesso 

 

 

O provedor de acesso tem maiores responsabilidades do que os provedores de 

backbone com relação aos seus usuários. 

 

Mesmo assim, não é comum a violação a direitos personalíssimos por parte desses 

provedores. Isso porque a falha de serviço mais recorrente são problemas de conexão. Esses 

problemas podem até ensejar danos aos consumidores, porém, dificilmente será atingido um 

direito personalíssimo. 

 

Difícil imaginar uma ofensa à honra, à imagem ou à privacidade de alguém em 

razão das falhas de conexão. Em pesquisa jurisprudencial, não foi possível encontrar nada a 

esse respeito. 

 

Com relação à atividade de terceiro, vale esclarecer que, assim como o provedor 

de backbone, os provedores de acesso também não monitoram as informações que trafegam 

por seus equipamentos, nem editam informações, de modo que, em princípio, não podem ser 

responsabilizados civilmente por violações aos direitos da personalidade em razão da atitude 

de terceiros, exatamente como já previa o artigo 35 do Projeto de Lei 4.906/2001, acima 

mencionado, exatamente porque, como se pode imaginar, a informação ofensiva aos direitos 

da personalidade somente poderá ser atribuída ao seu autor. 

 

Porém, há quem desenvolva teses contrárias a esse pensamento. Há doutrinadores 

que entendem que o provedor de acesso deverá ser sempre responsabilizado pelas violações a 

direitos da personalidade independentemente de ser ou não o autor das ofensas. Esse é o 

entendimento de Fabio Henrique Podestá, citado por Marcel Leonardi: 
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À primeira vista pode-se afirmar que o principal responsável por qualquer dano 
advindo é nomeadamente o provedor de acesso, que por ser prestador de serviço e 
submeter-se a toda principiologia do Código do Consumidor, desenvolve a atividade 
no mercado de consumo.63 

 

De acordo com o que revela Marcel Leonardi, o próprio doutrinador considera que 

sua tese enseja “perplexidades”, pois a responsabilização irrestrita do provedor de acesso 

poderia gerar o que se denomina indústria do dano moral, ou ainda, certa paralisia no 

desenvolvimento da Internet. No entanto, ele mesmo responde argumentando que é dever do 

poder judiciário deter a indústria do dano moral e ainda que diante da “efetividade da 

reparação dos danos ao consumidor”, atribuída ao fornecedor do serviço pelo Código do 

Consumidor, o provedor de acesso “terá cuidado redobrados com a segurança do consumidor 

na rede.”64 

 

Mas, apesar de se entender que o doutrinador acima citado tem a única intenção 

de conferir maior proteção ao consumidor, particularmente aqui entendido como qualquer 

vítima da ofensa aos direitos da personalidade, acredita-se que esta não é a opção da grande 

maioria dos doutrinadores, assim como não vem sendo aplicada pelos Tribunais pátrios. 

 

Com efeito, a argumentação acima somente se sustenta nos caso em que a relação 

estabelecida entre o provedor de acesso e a vítima das ofensas seja, de fato, relação de 

consumo. Nos casos em que o provedor de acesso é apenas o meio pelo qual o ofensor se 

utilizou para praticar o ato ilícito, há que se observar que não há nexo de causalidade entre a 

atuação do provedor de acesso e o dano praticado por seus usuários, de modo que não se pode 

responsabilizá-lo. 

 

Segundo o entendimento de Marcel Leonardi:  

 
As disposições do Código de Defesa do Consumidor não autorizam a aplicação da 
responsabilidade objetiva ao provedor de acesso pelos atos ilícitos porventura 
cometidos por seus clientes, tendo em vista que apenas age como intermediário, 
fornecendo-lhes o acesso à internet.”.65 

 

                                                             
63 Ibidem, p. 160. 
64 Ibidem, p. 160. 
65 Ibidem, p. 161. 
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E, de fato, no Brasil, não há legislação que impute não só ao provedor de acesso, 

como aos provedores de serviços em geral, a responsabilidade pelos atos de seus usuários, 

pelo contrário, a Constituição Federal impõe a inviolabilidade do sigilo telefônico, de 

correspondências e das comunicações, de modo que eventual fiscalização por parte dos 

provedores implicaria violação a essa proteção constitucional, ou seja, violação direta ao 

direito à privacidade. 

 

Ademais não se pode deixar de ter em mente que pela Internet e pelos provedores 

em geral passam uma série infinita de informações atualizadas constante e automaticamente, 

sem nenhum controle dos provedores. 

 

Por isso, Patricia Peck enfatiza: 

 
Enquanto o provedor atuar como mero conduto para o tráfego de informações, 
equipara-se às companhias telefônicas, não podendo ser responsabilizado por 
eventuais mensagens difamatórias transmitidas, já que não pode ser compelido a 
vistoriar o conteúdo das mensagens em cuja transmissão não tem participação nem 
possibilidade alguma de controle.66 

 

A esse respeito, Marcel Leonardi traz citação de julgado proferido pelo Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul no qual foi mantido o entendimento do magistrado de 

primeiro grau sobre a ausência de responsabilidade do provedor de acesso pelos atos de seu 

usuário, assim redigido: 

 
O simples fato de um usuário seu, [...], ter se valido do acesso propiciado pela 
requerida para remeter via e-mail o conto pornográfico e inverídico envolvendo o 
nome dos autores para a publicação em site de propriedade e responsabilidade de 
[...], evidentemente não legitima a provedora ao pólo passivo desta ação, pois não 
tem responsabilidade nem pelo de seus usuários e nem pelo site que recebeu o conto 
erótico, não podendo mesmo interferir sobre a manutenção ou suspensão da 
publicação”67 

 

A ementa do acórdão que manteve o mesmo entendimento do magistrado foi 

assim redigida: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. MEDIDA COM OBJETIVO DE 
RETIRAR DO AR SITE NA INTERNET. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 
PROVEDOR DE ACESSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. E PARTE 

                                                             
66 PECK, Patrícia. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2002.apud. LEONARDI, Marcel, Op. cit. p. 162. 
67 LEONARDI, Marcel. Op. Cit., p 163. 
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ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA MEDIDA CAUTELAR 
AJUIZADA O PROVEDOR DE ACESSO DA INTERNET QUE APENAS 
POSSIBILITA A SEUS ASSOCIADOS O ACESSO A REDE MUNDIAL DE 
COMPUTADORES. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70001582444, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro 
da Fontoura, Julgado em 29/05/2002) 

 

Como se observa, a jurisprudência adota exatamente a postura entendida por 

Marcel Leonardi como correta e adotada inclusive pelo Projeto de Lei 4.906/2001, ou seja, 

afasta a responsabilização do provedor de acesso pela violação a direitos da personalidade na 

Internet, eis que não tem ingerência sobre o tráfego de seus usuários. 

 

Em recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

verifica-se a manutenção do mesmo entendimento, ainda que em hipótese fática diferenciada: 

 
Apelação Cível. Medida cautelar inominada - Internet - UOL - Pretendida retirada 
pela UOL de veiculação de notícias disponibilizadas na Internet que denigrem a 
imagem dos requerentes - Notícias veiculadas por terceiro, provedor de conteúdo, 
sem participação da UOL, provedor de acesso à Internet, que apenas administra site 
que contém ferramenta de busca (RADAR UOL), sem qualquer controle do 
conteúdo das páginas pesquisadas - Ilegitimidade passiva da requerida caracterizada 
- Litigância de má-fé não caracterizada.  
Dá-se provimento ao recurso, para o fim de declarar extinto o processo, sem 
julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo 
Civil. (Apelação Cível n° 365.900.4/5-00 - São Paulo – julgado em 18/11/2009). 

 

Acredita-se que com o desenvolvimento da Internet no Brasil e do maior 

entendimento da população no que tange à imputação de responsabilidades por ilícitos 

cometidos no âmbito da rede mundial de computadores, não há muitas ações indenizatórias 

interpostas contra o provedor de acesso. 

 

Além disso, não se pode olvidar que o já mencionado artigo 35 do Projeto de Lei 

nº 4.906/2001, acima transcrito, já isentava desde o início de seu trâmite os provedores de 

serviços da responsabilização por atos ilícitos praticados por terceiros. 

 

É importante destacar que há algumas decisões que, apesar de considerar os 

provedores de acesso partes legítimas para responder às ações, pois devem cumprir 

obrigações cominatórias para impedir a continuidade do ilícito, isentam de responsabilidade 

pela indenização que ficará a cargo daquele que efetivamente causou o dano. 
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É o que se observa do trecho da ementa de acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo: 

 
Não viola a garantia contida na Constituição Federal sobre sigilo das comunicações 
telefônicas (art. 5o, XII), a hipótese de fornecimento de dados sob custódia de 
empresa provedora de acesso à Internet, por ordem judicial. 
Dano moral - Provedora de acesso à Internet - Descumprimento de obrigação de 
fornecer dados cadastrais de fraudadores - Dano moral - Inexistência. 
O não fornecimento pela provedora de acesso à Internet de dados cadastrais de 
fraudadores configura inadimplemento de obrigação de fazer, que se resolve em 
dever de indenizar perdas e danos, porém afastada a modalidade moral cuja 
reparação deve ser buscada em sede de pertinente ação ressarcitória contra os 
causadores dos danos.” (Apelação n° 992.08.015589-7 – julgado em 24/02/10). 

 

Porém, não se pode deixar de relacionar no presente trabalho que, atualmente há 

quem entenda que os provedores de acesso deveriam ser responsabilizados por danos 

causados aos direitos da personalidade quando deixarem de interromper a prestação de seus 

serviços a usuários que estejam reconhecidamente praticando tais ilícitos, dentro dos 

parâmetros discutidos no Marco Civil da Internet. Porém, não foi encontrado nos tribunais 

brasileiros nenhum julgado que corrobore esse entendimento. 

 

 

4.3 Provedores de Serviços 

 

 

Em relação aos provedores de serviços, aqui englobados os provedores de correio 

eletrônico e provedores de hospedagem, o regime de responsabilização civil é, e geral, o 

mesmo que ocorre com os provedores de acesso, com a diferença que estes estão sujeitos a 

mais violações do que aqueles, por causa da natureza de seus serviços. 

 

Pelos seus próprios atos, os servidores de e-mail podem gerar facilmente a 

violação à privacidade, se tornarem público o conteúdo da correspondência eletrônica de seus 

usuários, ou se, por falha na prestação de seus serviços derem acesso à conta de e-mail de uma 

pessoa a terceiros. Nesse caso, a responsabilidade dos provedores de correio eletrônico seria 

objetiva. 
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Vale lembrar que a comprovação da ocorrência de danos por violação aos direitos 

personalíssimos nos casos em que há falha dos provedores de e-mail deve ser feita pela 

vítima, já que não basta que suas mensagens tenham se tornado públicas, há que se verificar 

se efetivamente essa publicidade ensejou os danos alegados, ou se não passou de mero 

aborrecimento. 

 

Isso ocorre porque muitas vezes a correspondência violada não enseja violação à 

privacidade, á honra ou á imagem de alguém, mas apenas um ilícito comum, sem maiores 

conseqüências à personalidade do indivíduo. Na verdade, na pesquisa jurisprudencial feito a 

respeito do tema, nenhum julgado foi encontrado. 

 

Do mesmo modo que o provedor de correio eletrônico pode infringir os direitos 

da personalidade por falha de seus serviços o provedor de hospedagem também pode. Basta 

que retire do ar um site por determinado período, ou que produza uma falha na apresentação 

do site, e que os danos aos direitos personalíssimos sejam efetivamente comprovados. Nesse 

caso, a responsabilidade civil seria apurada independentemente de culpa. 

 

Também pode ocorrer da falha na prestação dos serviços dos provedores de 

correio eletrônico e de hospedagem terem como causa a ação de hackers. Nesse caso, há que 

se analisar a culpa do provedor de serviços, pois eles responderão solidariamente com o 

causador direto do dano, se acaso não tomaram as precauções comuns à sua atividade para 

evitar tais acontecimentos. 

 

E foi exatamente esse o entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais: 

 
EMENTA: AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- PROVEDORA DE 
INTERNET - HOSPEDAGEM DE SITES - INVASÃO DE HACKERS - FOTOS 
PORNOGRÁFICAS - ABALO NA IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA - 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO.  
Provado o dano ou prejuízo sofrido pela vítima, a culpa do agente e o nexo causal, 
surge a obrigação de indenizar, que só será afastada em hipóteses de caso fortuito ou 
força maior, ou se a responsabilidade pelo evento danoso for exclusiva da parte 
lesada.  
Se, por um lado, a conduta dos hackers é considerada previsível e evitável, 
atualmente, dependendo apenas da evolução tecnológica, não havendo como aplicar-
se a excludente de força maior, por outro, a apuração da responsabilidade das 
empresas prestadoras de serviços de acesso à rede mundial depende do caso 
concreto.  



47 

 

A publicidade amplamente divulgada garantindo segurança aos assinantes da 
provedora implica responsabilidade da empresa nos exatos termos da oferta 
apresentada, já que respondem os provedores pelos serviços prestados aos usuários 
por força de obrigação contratual.  
Em questão de responsabilização, há de se ter em conta se a empresa veiculou 
publicidade quanto à existência de segurança para a hospedagem dos sites, ou se 
comprovou ter informado a seus clientes, de maneira transparente, sobre as questões 
relativas às invasões dos hackers. A ausência de qualquer informação nesse sentido 
pode dar ensejo à responsabilidade da provedora. (Apelação Cível nº 433.758-0 – 
julgado em 02/02/2005 - 3ª Câmara Cível do Tribunal de Alçada de Minas Gerais). 

 

Já no que se refere ao conteúdo das mensagens, Marcel Leonardi citando Erica 

Bradini Barbagalo, ensina que: 

 
Não responde o provedor de e-mail por mensagens difamatórias ou cujo conteúdo, 
por qualquer razão, seja ofensivo. De outra forma não poderia ser, uma vez que o 
provedor de e-mail não exerce controle editorial sobre as mensagens, o que lhe seria 
inclusive proibido, sob pena de violar o direito à intimidade dos usuários”68 

 

Verifica-se que não se pode responsabilizar civilmente os provedores de serviços 

pelos danos causados em razão da violação aos direitos da personalidade por que está ausente 

o importante requisito da responsabilidade civil: o nexo de causalidade. 

 

Marcel Leornardi faz uma analogia interessante para esclarecer a ausência de nexo 

de causalidade entre a atuação dos provedores de serviços e o suposto dano. Ele usa o 

exemplo da montadora de veículos, indagando se ela seria responsável pelo acidente causado 

pelo motorista do carro e mais adiante, faz analogia entre o provedor de hospedagem e uma 

banca de jornal, ou seja, assim como a banca não é nem de longe responsável pelo conteúdo 

do jornal ali vendido, também o provedor de hospedagem não será responsável pelo conteúdo 

do site que hospeda69.  

 

Enfim, parece muito óbvio que, assim como nos casos dos provedores de acesso, 

não há responsabilização objetiva pelo provedor de serviços nos casos de violação aos direitos 

da personalidade. 

 

O entendimento da jurisprudência pátria caminha justamente nesse sentido, ou 

seja, o de considerar parte ilegítima para responder às ações de indenização por danos morais 
                                                             
68 BARBAGALO, Erica Brandini. Aspectos da responsabilidade civil dos provedores de serviços na Internet, in 
Conflitos sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da Internet, coordenado por Ronaldo Lemos e Ivo 
Waisber, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 353. Apud LEONARDI, Marcel, Op. cit., p.164. 
69 LEONARDI, Marcel. Op. Cit., p 165. 
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o provedor de correio eletrônico, pelo simples fato de não possuir ingerência sobre o conteúdo 

dos e-mails que são transmitidos diretamente pelos usuários, é o que se observa por meio da 

seguinte ementa extraída de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo: 

 
Responsabilidade da co-requerida Universo Online S/A afastada - Apelante é 
prestador de serviços na área da Internet, fornecendo aos usuários serviço de envio e 
recebimento de mensagens de correio eletrônico, inexistindo, pois, nexo causal entre 
os danos sofridos pela autora e a conduta da apelante, na medida em que esta não 
elabora os emails, apenas possibilita que sejam repassados entre àqueles que optam 
por se comunicar eletronicamente - Juros de mora a partir do evento danoso – Ação 
procedente em parte - Provido o recurso da co-requerida Universo Online S/A e 
improvido os demais recursos. (Apelação n° 584.14 6-4/0-00, julgado em 
16/09/2008) 

 

Porém, da mesma forma como acontece com os provedores de acesso, os 

provedores de serviços que forem instados a impedir a propagação de um dano têm o dever de 

fazê-lo sob pena de responsabilização civil. 

 

Segundo Marcel Leonardi, isto ocorrerá “quando o provedor de correio eletrônico 

deixar de cancelar a consta de e-mail e a prestação de serviços a um usuário que insista em 

praticar atos ilícitos através de mensagens de e-mail, desde que o provedor tenha sido 

previamente informado a esse respeito e desde que não haja dúvidas sobre a ilicitude da 

conduta perpetrada pelo usuário.”70 

 

Da mesma maneira que o provedor de correio eletrônico, o provedor de 

hospedagem não responde pela violação a direitos da personalidade, nem mesmo 

solidariamente, vez que apenas disponibiliza os meios físicos e digitais para manutenção de 

conteúdo que é de responsabilidade de terceiros. 

 

Atualmente já é possível encontrar em todos os tribunais do país, exemplos de 

julgado declarando a ilegitimidade dos provedores de hospedagem para responder às ações 

indenizatórias, como se vê: 

 
INDENIZATÓRIA - DANO MORAL - PROVEDOR - INTERNET - 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não possui o provedor legitimidade para figurar no 

                                                             
70 Ibidem, p. 167. 
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pólo passivo da indenizatória por danos morais uma vez que este não pode ser 
responsabilizado pelo conteúdo de todos os sites por ele hospedados. 
(...) Sobre a responsabilidade para responder sobre os danos morais, nestes casos, 
Erica B. Barbagalo, in Aspectos da Responsabilidade Civil dos Provedores de 
Serviços na Internet, destaca:  
"O provedor de serviços de hospedagem não é responsável pelo conteúdo dos sites 
que hospeda, uma vez que não tem ingerência sobre o conteúdo destes, não lhe 
cabendo o controle editorial das páginas eletrônicas. Também não se pode esperar 
do provedor de hospedagem atividades de fiscalização: na maioria das vezes o 
armazenador não tem acesso ao conteúdo do site, apenas autorizado ao seu 
proprietário, que pode alterar o conteúdo de suas páginas com a freqüência que lhe 
aprouver. Ademais, várias são as páginas e sites hospedados em cada servidor, 
restando impossível para o provedor de hospedagem a fiscalização de conteúdo". 
Conflitos Sobre Nomes de Domínio e outras questões jurídicas na Internet, São 
Paulo, RT, 2003, p. 341-363.  
E mais:  
"Respalda este entendimento a lição de Marco Aurélio Greco: 'tanto o provedor de 
acesso como o provedor de espaço não estão obrigados a acessar nem controlar o 
que está sendo trafegado pelo sistema que disponibilizam; o primeiro tem 
autorização para fazê-lo por razões de avaliação da eficiência do sistema, otimização 
de fluxos etc., mas não por uma razão ligada ao controle sobre o respectivo 
conteúdo';...". op. cit.  
Atenta a essas premissas e após detida análise dos argumentos recursais em 
confronto com o teor da exordial, impõe-se reconhecer que a empresa TV Juiz de 
Fora Ltda., proprietária do provedor ipanorama.com.br, não possui legitimidade para 
figurar no pólo passivo da ação indenizatória proposta.  
Com esses fundamentos, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da TV Juiz de 
Fora Ltda. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Apelação nº 1.0145.03.062721-
3/001(1), julgada em 13/07/06) 

 

Destaca-se do acórdão acima, a citação feita à obra de Érica Brandini Barbagalo, 

cujo entendimento é preciso sobre a ausência de responsabilidade do provedor de acesso. 

 

E também da mesma maneira que ocorre com o provedor de e-mail, a 

responsabilização do provedor de hospedagem só ocorrerá se este, cientificado acerca do 

ilícito, deixar de impedir sua ocorrência. 

 

A partir da ementa abaixo, pode-se observa como os tribunais pátrios têm julgado 

essa questão: 

 
EMENTA: APELAÇÃO - DANOS MORAIS - OFENSAS PERPETRADAS POR 
MEIO DA INTERNET - ORKUT - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS 
PROVEDORES - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE - 
RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. É inviável aos provedores o controle 
absoluto e prévio de todas as informações veiculadas nas páginas de Internet que 
hospedam, pois tal controle prévio poderia, em muitos casos, configurar violação 
aos princípios constitucionais instituídos pelos art. 5º, incisos IX e XII, da 
Constituição da República. Ciente de que certa página possui conteúdo difamatório, 
por respeito ao proprietário da imagem veiculada e também aos seus próprios 
Termos de Serviço, deve o provedor retirar preventivamente a informação do ar. A 
não realização de tal retirada configura conduta omissiva ilícita, apta a gerar danos 
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morais indenizáveis. (Tribunal de Minas Gerais - APELAÇÃO N° 
1.0512.08.051993-1/001 – julgada em fevereiro/2010).71 
 

Apelação cível. Ação de indenização. Publicação de página da Internet com 
conteúdo ofensivo à honra do autor. No caso concreto, não há prova de que a página 
efetivamente esteve hospedada no site do réu, que é provedor de serviço na Internet. 
Além disso, em contrato de hospedagem de página na Internet o provedor não 
interfere no seu conteúdo, salvo flagrante ilegalidade, sendo subjetiva a sua 
responsabilidade. Caberia ser notificado pelo lesado para retirar a página, sendo 
responsabilizado na hipótese de sua inércia. No caso concreto, tal hipótese não se 
configurou. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Apelo do réu 
provido. Apelo do autor prejudicado. (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul - Apelação cível nº 70011258027 – julgado em 20/04/2006). 

 

Porém, não se pode deixar de observar que, com relação a este aspecto da 

responsabilização civil, ou seja, a responsabilidade dos provedores de serviços pelas violações 

ocorridas nos sites de seus usuários, a discussão gira em torno da possibilidade ou não dos 

provedores de serviços de reconhecerem de pronto o ato ilícito. É o que se depreende da 

decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

 
DANO MORAL - Indenização - Discutível a aplicação da responsabilidade objetiva 
do provedor de hospedagem pelos conteúdos de autoria de terceiros - De um lado, se 
afirma a inexistência de um dever de censura do provedor de hospedagem sobre os 
pensamentos e manifestações dos usuários - De outro lado, se afirma que se trata, 
pela própria ausência de controle, de atividade de risco, ou de risco da atividade - No 
caso concreto, o conteúdo dos perfis em site de relacionamento Orkut era 
manifestamente ilícito e foi o provedor, em diversas oportunidades, admoestado 
pelos autores e por autoridade policial a proceder ao seu cancelamento, tomando 
inequívoca ciência da ilicitude do conteúdo - Inocorrência de dúvida razoável sobre 
a ilicitude do conteúdo, que em tese permitiria ao provedor aguardar determinação 
judicial - Criação de perfil falso e de conteúdo prima fade ilícito, gerador de 
responsabilidade civil do provedor, tão logo tome conhecimento de tal fato e persista 
no comportamento de mantê-lo – Clara violação à honra objetiva da pessoa jurídica 
e objetiva e subjetiva das pessoas naturais - Ação procedente - Recurso de apelação 
da Ré improvido - Recurso dos Autores provido, para o fim de majorar o valor das 
indenizações, adequando-os à sua função preventiva. (Apelação Cível nº 
523.267.4/6-00 julgada em 13/08/2009)72 

 

Apesar do entendimento exarado no acórdão acima, há que se ter muito cuidado 

ao imputar ao provedor de serviços na Internet a responsabilidade por aferir eventual ilicitude 

nas ações de seus usuários. 

 

Sobre este aspecto, destaca-se que segundo o entendimento de Érica Brandini 

Barbagalo, “atenção deve ser dada ao fato de que o ilícito seja inquestionável, e se alguma 

                                                             
71 Apesar de a decisão referir-se ao site Orkut como um provedor de hospedagem, trata-se, na verdade, de um 
provedor de conteúdo, o que não invalida o conceito lá aplicado. 
72 A mesma observação da nota anterior deve ser feita com relação a este julgado. 
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dúvida houver, deve o provedor dos serviços evidenciá-la, pois também não cabe a um 

prestador de serviços julgar os atos de seus usuários”73. 

 

Mais adiante a autora complemente esse entendimento aduzindo que “ao provedor 

não cabe julgar se determinado conteúdo é ilícito. Em agindo com essa discricionariedade, 

estará se expondo à posição de ser responsabilizado por danos causado ao seu usuário pela 

interrupção dos serviços. Em situações que cheguem a seu conhecimento de que esteja 

hospedando páginas de conteúdo cuja moralidade ou ilicitude sejam duvidosas, cumpre ao 

provedor diligenciar para que autoridade competente tome conhecimento do fato, além de, 

conforme possível, buscar informações com o provedor de conteúdo”74 

 

Assim como faz Marcel Leonardi, ouso discordar do entendimento da autora, 

simplesmente porque cabe à vítima da violação aos direitos da personalidade procurar seus 

direitos em relação ao ilícito perpetrado contra si, submetendo a questão às autoridades 

competentes, pois não é função dos provedores de serviços de Internet avaliar a configuração 

da ilicitude em casos envolvendo os direitos da personalidade, eis que, na maioria das vezes 

tal aferição se mostra dotada de um imenso subjetivismo. 

 

Há diferença nos casos em que o ato ilícito é evidente, como em casos nos quais 

se verificam crimes, como pedofilia, tráfico de drogas, entre outros, nesse caso, parece-me 

obvio a necessidade suspensão imediata do serviço, e de encaminhamento do ocorrido às 

autoridades, mas tais casos não são objeto do presente estudo. 

 

De qualquer maneira é exatamente esse o teor do artigo 38 do Projeto de Lei nº 

4.906/2001, cujo teor estabelece que: “responde civilmente por perdas e danos, e penalmente 

por co-autoria do delito praticados, o provedor de serviço de armazenamento de arquivos 

que, tendo conhecimento inequívoco de que a oferta de bens, serviços ou informações 

constitui crime ou contravenção penal, deixar de promover sua imediata suspensão ou 

interrupção de acesso por destinatários, competindo-lhe notificar, eletronicamente ou não, o 

ofertante, da medida adotada.” 

                                                             
73 BARBAGALO, Erica Brandini. Aspectos da responsabilidade civil dos provedores de serviços na Internet, in 
Conflitos sobre nomes de domínio e outras questões jurídicas da Internet, coordenado por Ronaldo Lemos e Ivo 
Waisber, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 353. Apud LEONARDI, Marcel, Op. cit., p. 167. 
74 LEONARDI, Marcel, Op. cit., p.173. 
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Infere-se que, existindo controvérsia sobre a natureza ilícita o conteúdo, o que 

invariavelmente ocorre com os direitos personalíssimos, não há obrigação por parte do 

provedor de serviços de fiscalizar a atuação de seus usuários (até porque, como já 

mencionado, agindo assim incorreria em violação do sigilo constitucional) nem mesmo 

acionar a autoridade competente. Havendo, no entanto, obrigação de atender ao comando 

judicial de suspensão do serviço ou interrupção do acesso, sob pena de responsabilização 

civil. 

 

Enfim, em linhas gerais, os provedores de serviços da Internet não possuem 

responsabilidade sobre o conteúdo das mensagens que são transmitidas por seu intermédio e 

nem dos sites mantidos em suas instalações, e apenas serão responsabilizados se acaso 

tiverem conhecimento da violação aos direitos personalíssimos caracterizada de maneira 

inequívoca e, ainda assim não tomar providências no sentido de fazer cessar a violação, 

evidenciando assim algum grau de culpa. 

 

Esse entendimento caminha ao lado do que dispõe o Marco Civil da Internet no 

Brasil, como já mencionado nos subitens anteriores. 

 

 

4.4 Provedores de Conteúdo 

 

 

Os provedores de conteúdo que exercem controle editorial sobre as informações 

disponíveis em seu site responderão pela eventual violação aos direitos personalíssimos 

ocorridas em razão dessas informações, ainda que não tenham sido prestadas diretamente pelo 

provedor. 

 

Para Antonio Jeová dos Santos, citado por Marcelo Leonardi, “quando se trata de 

conteúdo próprio, o provedor tem a autoria das notas, artigos e notícias, porque foram 
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realizados por pessoas da própria empresa, os contratados da empresa provedora de serviços 

que fazem parte de seu staff.”75 

 

Mas, segundo Marcel Leonardi, é a natureza do ilícito que determinará a aplicação 

das sanções, cabendo ao presente estudo a apreciação apenas dos ilícitos perpetrados contra os 

direitos personalíssimos76. 

 

Desse modo, o que interessa neste ponto do estudo são as ofensas aos direitos 

personalíssimos praticadas pelos provedores de conteúdo enquanto meios de comunicação, ou 

mais precisamente, enquanto provedores de informação, ou seja, pelos próprios atos. 

 

E sobre o assunto, Marcel Leonardi, sintetiza com clareza: 

 
Assim sendo, o provedor de conteúdo que for, também, o autor de suas próprias 
informações, responderá pelos danos que porventura venha a causar; se o autor é um 
terceiro e o provedor de conteúdo exerceu controle editorial prévio à divulgação, 
optando por disponibilizar a informação ilícita (ou se não exerceu tal controle, mas 
recusou-se a bloquear o acesso ou a remover a informação ilícita da web site em 
tempo razoável após ter sido notificado a respeito), ambos responderão 
solidariamente...77 

 

Assim é que a matéria não suscita muitas questões. Atualmente já se encontra 

pacificado o entendimento que o provedor de conteúdo, pode ser considerado um veículo de 

comunicação quando produz as próprias informações, ou então quanto as submete a um 

controle editorial e, por este motivo, responde civilmente pela violação aos direitos 

personalíssimos a que der causa. 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL.  PROVEDOR DE ACESSO E DE CONTEÚDO. 
INTERNET. VEICULAÇÃO DE ENTREVISTA COM EX-COMPANHEIRA DO 
AUTOR. OFENSA À HONRA DO DEMANDANTE. Danos morais. Quantum. 
Manutenção. 
1 - É responsável o provedor de conteúdo da INTERNET (PSI) pela divulgação 
de matéria que viole direito e cause dano a outrem, seja por calúnia, difamação 
ou injúria. 
2 – Danos morais decorrentes do ato ilícito sofrido pelo autor. Veiculação de 
entrevista eletrônica com ex-companheira do demandante. Acusações de autoria de 
ilícitos criminais, consubstanciados em rapto do filho e assédio sexual praticado 

                                                             
75 SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral na Internet. São Paulo: Método, 2001. Apud LEONARDI, Marcel, Op. 
cit., p. 115. 
76 LEONARDI, Marcel, Op. cit., p. 116. 
77 Ibidem, p.124. 
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contra telefonista da empregadora onde exercia atividade laboral. Lançamento de 
dúvida relativamente à opção sexual. Honra do autor atingida. 
3. DANOS MORAIS. Quantum. Montante fixado na sentença, a título de 
compensação por danos morais, que se mostra consentâneo com os parâmetros de 
fixação adotados por esta Corte, tendo levado em consideração a figura do ofendido 
e do ofensor.  
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. (TJ/RS - Apelação Cível nº 
70018993626 - 10ª Câmara Cível – julgado em 12/07/2007) 

 

Mais recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu da 

mesma forma que o Tribunal do Rio Grande do Sul, atribuindo legitimidade ao provedor de 

conteúdo para responder à ação de reparação de danos em razão de supostas ofensas 

praticadas pelo autor do blog nele hospedado, pelo simples fato de haver entre blogueiro e 

hospedeiro um contrato de fornecimento de conteúdo: 

 
CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA PUBLICAÇÃO DE 
ARTIGOS SUPOSTAMENTE OFENSIVOS À PESSOA DO AUTOR EM BLOG. 
PROPOSITURA CONTRA O AUTOR DO BLOG E O PORTAL ELETRÔNICO 
EM QUE SE ENCONTRA A PÁGINA. ADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE 
HÁ CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CONTEÚDO E DIVULGAÇÃO DA 
PÁGINA CELEBRADO PELO ARTICULISTA COM O PROVEDOR DE 
SERVIÇOS DE INTERNET. PROVEDOR QUE PAGA PELOS DIREITOS DO 
CONTEÚDO DIVULGADO NO BLOG DO JORNALISTA. PRESTAÇÃO QUE 
O DIFERENCIA DO MERO PROVEDOR DE HOSPEDAGEM. LEGITIMIDADE 
RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. 
(...) 
Em primeiro lugar, de toda sorte, não há que se falar em ilegitimidade passiva do co-
demandado Internet Group do Brasil Ltda. - IG. Isso porque, como dimana do 
instrumento contratual juntado em sede de contestação (fls. 183/194), a veiculação 
dos artigos de autoria do co-demandado Luís Nassif na página eletrônica do outro 
co-réu está disciplinada não por simples contrato de prestação de serviços de 
hospedagem, mas sim, avença específica relativa ao efetivo fornecimento de 
conteúdo.  
Nessa perspectiva, diferencia-se o papel do co-réu Internet Group do Brasil Ltda. - 
IG, no caso, daquele exercido pelos provedores de hospedagem que se limitam a 
colocar à disposição espaço virtual para publicação. Na hipótese dos autos, o co-réu 
Internet Group do Brasil Ltda. – IG paga valor mensal - conforme cláusula quinta do 
contrato celebrado entre as partes (fls. 186) - para manter, hospedar e divulgar, em 
sua página, o conteúdo produzido pelo co-réu Luís Nassif, sendo, daí, co-
responsável pelos artigos. (Apelação n° 990.10.155751-7 - 6a Câmara de Direito 
Privado – julgado em 27.10.2010). 

 

No caso analisado no acórdão acima transcrito, verificou-se a responsabilização 

do provedor de conteúdo em razão de sua participação direta na elaboração da notícia, ainda 

que apenas contratando o blogueiro, mas tomando para si o conteúdo por ele produzido. 

 

Porém, há casos, e são inúmeros, em que o provedor de conteúdo apenas hospeda 

as informações, sem nenhuma ingerência editorial sobre elas. E, apesar do entendimento 
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doutrinário e jurisprudencial parecer caminhar no sentido de isentar de responsabilidade este 

provedor - até em razão da farta discussão que isso gerou nos Marco Civil da Internet -, há 

ainda muita polêmica sobre assunto: 

 

Marcel Leonardi muito bem resume quando haverá responsabilização do provedor 

de conteúdo: 

 
Os provedores de conteúdo serão responsáveis pelas informações de autoria de 
terceiros quando exercerem controle editorial sobre o que é ou não disponibilizado 
em seu web site. Em alguns casos, o conteúdo disponibilizado por usuários não é 
monitorado, nem tampouco sujeito a qualquer edição, especialmente quando a 
inserção das informações ocorre de modo automatizado ou imediato.78 

 

E continua detalhando um pouco melhor a questão: 

 
Haverá, portanto, responsabilidade quando o provedor de conteúdo, após analisar o 
teor da informação ilegal, optar por disponibilizá-la na Internet. Nessa hipótese, o 
provedor primeiramente exerce controle editorial sobre a informação e, 
posteriormente, decide publicá-la, entendendo ser interessante fazê-lo. Assim 
procedendo, assume, em conjunto com o autor da informação, os riscos inerentes à 
sua publicação e divulgação, sendo ambos responsáveis pela reparação dos danos 
porventura causados, a exemplo do que ocorre quando a ofensa se dá pela imprensa 
tradicional.79 

 

Porém, o mesmo não ocorre se as ofensas aos direitos personalíssimos ocorrerem 

em função de informações disponibilizadas por terceiros, sem a ingerência do provedor de 

conteúdo. Nesse caso, “a responsabilidade apenas existirá em razão de conduta omissiva 

consistente no desatendimento à interpelação ou ordem judicial de bloqueio de acesso ou 

remoção da informação lesiva, conforme o caso”80. 

 

A jurisprudência parece estar se consolidando neste sentido: 

 
EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS-PROVEDOR GOOGLE - 
ORKUT - RESPONSABILIDADE - VALOR EXCESSIVO. Inexiste norma que 
impute ao provedor de serviço o dever legal de monitoramento das comunicações, 
esse procedimento seria inviável do ponto de vista jurídico, pois implicaria negar 
aplicação ao princípio constitucional da livre manifestação de pensamento. Na 
hipótese dos autos, a responsabilidade é imputada ao servidor de hospedagem, pois, 
mesmo após ter sido comunicado acerca do conteúdo da comunidade ofensiva, não 
retirou a página do site de relacionamento. Em que pese a que deva ser considerada 

                                                             
78 Ibidem, p. 180. 
79 Ibidem, p. 180. 
80 Ibidem, p. 182. 
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a capacidade econômica do causador do dano, amoldando-se a condenação de modo 
que as finalidades de reparar o ofendido e punir o infrator sejam atingidas, não pode 
representar enriquecimento ilícito à pessoa lesada. Recurso parcialmente provido. 
(TJ/MG – Apelação Cível nº 1.0145.08.448308-3/001 – julgado em 04/08/2009 – 
10ª Câmara Cível) 
 

Ação ordinária e ação cautelar inominada. Responsabilidade civil. Descabe 
condenação por danos morais quando não resta comprovada a culpa da ré, nem o 
nexo de causalidade (pressupostos da responsabilidade civil) na lesão suportada pela 
vítima. Havendo comentário difamatório e ofensivo sobre a autora na Internet cabe 
responsabilizar aquele que é usuário do sistema. O sistema de cadastramento pode 
não ser seguro porque permite a prestação de informações inverídicas, mas é de se 
destacar que a conferência dos dados escapa da esfera de gerenciamento do 
provedor. Responsabilizar-se provedor pelo conteúdo de informações é o mesmo 
que estender tal obrigação às empresas de telefonia por trotes realizados em 
telefones públicos ou comprometer os agentes dos correios pela entrega de 
correspondência enviada por falso remetente, de conteúdo ultrajante. Apelação 
desprovida. Sentença mantida. Decisão unânime. (TJ/RS – Apelação Cível nº 
70016827875 - 10ª Câmara Cível – julgado em 12/07/2007) 
 

DANO MORAL - Indenização - Discutível a aplicação da responsabilidade objetiva 
do provedor de hospedagem pelos conteúdos de autoria de terceiros - De um lado, se 
afirma a inexistência de um dever de censura do provedor de hospedagem sobre os 
pensamentos e manifestações dos usuários - De outro lado, se afirma que se trata, 
pela própria ausência de controle, de atividade de risco, ou de risco da atividade - 
Inocorrência de dúvida razoável sobre a ilicitude do conteúdo, que em tese 
permitiria ao provedor aguardar determinação judicial - Comunidades falsas com 
conteúdo nitidamente ofensivas à honra do autor que permitem, a um primeiro 
exame, a aferição da ilicitude por parte da ré - Criação de perfil falso e de conteúdo 
prima facie ilícito, gerador de responsabilidade civil do provedor, retirado dias após 
a notificação do autor, antes mesmo da propositura da medida cautelar - Ação 
procedente - Recurso da ré parcialmente provido, para reduzir a condenação ao 
pagamento de danos morais à quantia de R$ 200.000,00. (TJ/SP – Apelação Cível nº 
990.10.126564-8 - 4ª Câmara de Direito Privado – julgado em 21/10/2010). 

 

Enfim, após muita divergência sobre a questão, com julgados que entendiam pela 

total responsabilização civil dos provedores de conteúdo por atitude de terceiros, que não 

faziam diferença entre a informação produzida pelo próprio provedor e aquela produzida por 

terceiros, parece que o entendimento doutrinário e jurisprudencial está caminhando para fixar 

entendimento no sentido de que o provedor de conteúdo somente responde civilmente pelo 

conteúdo que produziu direta ou indiretamente, ou ainda sobre o qual teve ingerência. 

 

Nesse sentido, temos recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria 

da i. Ministra Nancy Andrighi, que cuja análise não poderia deixar de figurar no presente 

trabalho, o que será feito adiante. 
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5. ANÁLISE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO ESPECIAL 

Nº1.193.764 
 

 

Após a leitura do presente trabalho, a ementa do acórdão, cuja íntegra está 

anexada ao presente trabalho, fala por si e sua transcrição é imprescindível: 

 
DIREITO CIVIL E DO 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 nº 8.078/90. 
2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de internet ser gratuito não 
desvirtua a relação de consumo, pois o termo “mediante remuneração” contido no 
art. 3º, § 2º, do CDC deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o 
ganho indireto do fornecedor.  
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/02. 
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 na internet (IP) 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 a que se nega provimento. 
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Pode-se inferir da ementa acima que se trata de ação indenizatória ajuizada contra 

GOOGLE DO BRASIL em razão alegadas ofensas veiculadas nas comunidades do site de 

relacionamentos denominado ORKUT. 

 

O relatório do acórdão informa que a sentença “julgou parcialmente procedentes 

os pedidos iniciais, apenas para tornar definitivos os efeitos da tutela, no entanto sem a 

condenação do GOOGLE ao pagamento de indenização por danos morais”. 

 

O acórdão do proferido pelo TJ/SP manteve a sentença, sob a seguinte ementa: 

 
Obrigação de fazer – Provedor de hospedagem “Orkut” – Não se equipara o 
provedor a editor ou diretor de jornal ou de revista por notícias divulgadas em 
“home page” de usuários apenas abrigados em seu sistema – Ausência de qualquer 
ilicitude na conduta da apelada e inexistência do necessário nexo de implicação 
entre os danos morais apontados e a ação da demanda – Recurso improvido. 

 

Foi interposto Recurso Especial sob o argumento de violação aos artigos 535 do 

Código de Processo e 14, do Código de Defesa do Consumidor, além de dissídio 

jurisprudencial. 

 

A Ministra Nancy Andrighi iniciou seu voto delimitando a controvérsia: “Cinge-

se a lide a determinar se provedor de rede social de relacionamento via Internet é responsável 

pelo conteúdo das informações veiculadas no respectivo site.”, daí o nosso interesse sobre o 

acórdão. 

 

Para a melhor análise da decisão que julgou o Recurso Especial interposto, vamos 

nos ater a cada item da ementa para melhor elucidar o acórdão, desprezando a análise sobre o 

argumento de violação ao Código de Processo Civil, por fugir ao escopo do presente trabalho. 

 

A relação de consumo 

 

1. A exploração comercial da internet sujeita as relações de consumo daí 
advindas à Lei nº 8.078/90. 
2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de internet ser gratuito 
não desvirtua a relação de consumo, pois o termo “mediante remuneração” 
contido no art. 3º, § 2º, do CDC deve ser interpretado de forma ampla, de modo 
a incluir o ganho indireto do fornecedor.  
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Para avaliar se há ou não relação de consumo entre o provedor e o usuário da 

Internet, a decisão em comento sabiamente começou por determinar a natureza jurídica do 

ORKUT. 

 
Inicialmente, é preciso determinar a natureza jurídica dos provedores de serviços de 
internet, em especial do GOOGLE, pois somente assim será possível definir os 
limites de sua responsabilidade e a existência de relação de consumo. 
A world wide web (www) é uma rede mundial composta pelo somatório de todos os 
servidores a ela conectados. Esses servidores são bancos de dados que concentram 
toda a informação disponível na internet , divulgadas por intermédio das incontáveis 
páginas de acesso(webpages ).  
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, tais 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 esses 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 
divulgadas na internet; e (v) provedores de conteúdo, que disponibilizam na 
rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação. 
É frequente que provedores ofereçam mais de uma modalidade de serviço de 
internet; daí a confusão entre essas diversas modalidades. Entretanto, a diferença 
conceitual subsiste e é indispensável à correta imputação da responsabilidade 
inerente a cada serviço prestado. 
Na hipótese específica do ORKUT, comunidade virtual na qual foram 
veiculadas as informações tidas por ofensivas, verifica-se que o GOOGLE atua 
como provedor de conteúdo, pois o site disponibiliza informações, opiniões e 
comentários de seus usuários. Estes usuários criam páginas pessoais (perfis), por 
meio das quais se relacionam com outros usuários e integram grupos (comunidades), 
igualmente criados por usuários, nos quais se realizam debates e troca de 
informações sobre interesses comuns. 

 

É interessante observar que a Ministra Nancy Andrighi delimitou em sua decisão 

todos os tipos de provedores da Internet para então enquadrar o GOOGLE naquele em que 

melhor se encaixa, o de provedor de conteúdo. 

 

E a partir daí passou a analisar se o tipo de atividade desenvolvido pelo GOOGLE 

enquanto provedor de conteúdo pode se enquadrar como relação de consumo. 

 

Citando Newton de Lucca, o voto da Ministra Nancy Andrighi aponta para o 

“surgimento de ‘uma nova espécie de consumidor (...) – a do consumidor internauta – e, com 

ela, a necessidade de proteção normativa, já tão evidente no plano da economia tradicional’ 
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(Internet. Responsabilidade do provedor pelos danos praticados. Curitiba: Juruá, 2004, p. 

116)” e conclui que o serviço caracterizado pelo Código de Defesa do Consumidor é mesmo 

serviço prestado pelo provedor de Internet. 

 

A decisão sob análise ainda toma o cuidado de, citando substanciosa doutrina, 

afastar eventual argumento de que não haveria a necessária contraprestação caracterizadora do 

contrato de consumo, devido à gratuidade do serviço: 

 
Vale notar, por oportuno, que o fato de o serviço prestado pelo provedor ser gratuito 
não desvirtua a relação de consumo, pois o termo “mediante remuneração” contido 
no art. 3º, § 2º, do CDC deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o 
ganho indireto do fornecedor. 
Na lição de Cláudia Lima Marques, “a expressão 'remuneração' permite incluir todos 
aqueles contratos em que for possível identificar, no sinalagma escondido 
(contraprestação escondida), uma remuneração indireta do serviço” (Comentários 
ao código de defesa do consumidor: arts. 1º ao 74. São Paulo: RT, 2003, p. 94). 
No caso do GOOGLE, é clara a existência do chamado cross marketing, consistente 
numa ação promocional entre produtos ou serviços em que um deles, embora não 
rentável em si, proporciona ganhos decorrentes da venda de outro. Apesar de 
gratuito, o ORKUT exige que o usuário realize um cadastro e concorde com as 
condições de prestação do serviço, gerando um banco de dados com infinitas 
aplicações comerciais. 
(...) 
Retomando os ensinamentos de Cláudia Lima Marques, a autora anota que “estas 
atividades dos fornecedores visam lucro, são parte de seu marketing e de seu preço 
total, pois são remunerados na manutenção do negócio principal”, concluindo que 
“no mercado de consumo, em quase todos os casos, há remuneração do fornecedor, 
direta ou indireta, como um exemplo do 'enriquecimento' dos fornecedores pelos 
serviços ditos 'gratuitos' pode comprovar” (op. cit., p. 95). 

 

Portanto, o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que há de fato relação de 

consumo entre o provedor de conteúdo e o seu usuário. 

 

Esse entendimento ensejaria a adoção da responsabilidade objetiva, prevista 

expressamente no Código de Defesa do Consumidor, no entanto, não foi exatamente essa a 

solução adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 

A responsabilização do provedor pelo conteúdo de terceiros 

 

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. 
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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/02. 

 

Para identificar a correta maneira de aplicar a responsabilidade civil ao GOOGLE, 

o STJ entendeu por bem avaliar de maneira clara as suas atividades e seus deveres, 

concluindo que: 

 
 ... O serviço do GOOGLE deve garantir o sigilo, a segurança e a inviolabilidade dos 
dados cadastrais de seus usuários, bem como o funcionamento e a manutenção das 
páginas na internet que contenham as contas individuais e as comunidades desses 
usuários. 
No que tange à fiscalização do conteúdo das informações postadas por cada usuário, 
não se trata de 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 o 
material nele inserido. 

 

Verifica-se que o STJ acolheu exatamente o que a melhor doutrina ensina, ou seja, 

que os provedores de conteúdo não têm o dever de fiscalização de toda e qualquer informação 

que é inserida em seus domínios sem a sua ingerência, citando inclusive passagens 

doutrinárias a respeito do tema: 

 
Conforme anota Rui Stocco, quando o provedor de internet age “como mero 
fornecedor de meios físicos, que serve apenas de intermediário, repassando 
mensagens e imagens transmitidas por outras pessoas e, portanto, não as produziu 
nem sobre elas exerceu fiscalização ou juízo de valor, não pode ser responsabilizado 
por eventuais excessos e ofensas à moral, à intimidade e à honra de outros” 
(Tratado de responsabilidade civil. 6ª ed. São Paulo: RT, 2004, p. 901). 

 

A partir desse ponto, a decisão sob estudo perpassa resumidamente sobre todos os 

pontos abordados neste trabalho. 

 

Enfrenta a questão da aplicação da teoria do risco, prevista no parágrafo único, do 

artigo 927 do Código Civil: 

 
Tampouco se pode falar em risco da atividade como meio transverso para a 
responsabilização do provedor por danos decorrentes do conteúdo de mensagens 
inseridas em seu site por usuários. Há de se ter cautela na interpretação do art. 927, 
parágrafo único, do CC/02. 
(...) 
Transpondo a regra para o universo virtual, não se pode considerar o dano moral um 
risco inerente à atividade dos provedores de conteúdo. A esse respeito, Erica 
Brandini Barbagalo anota que as atividades desenvolvidas pelos provedores de 
serviços na internet não são “de risco por sua própria natureza, não implicam riscos 
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para direitos de terceiros maior que os riscos de qualquer atividade comercial” 
(Aspectos da responsabilidade civil dos provedores de serviços da internet. In 
Ronaldo Lemos e Ivo Waisberg. Conflitos sobre nomes de domínio. São Paulo: 
RT, 2003, p. 361). 

 

Em seguida, enfrenta a questão da quebra de sigilo que pode ser atribuída ao 

controle editorial prévio: 

 
Ademais, o controle editorial prévio do conteúdo das informações se equipara à 
quebra do sigilo da correspondência e das comunicações, vedada pelo art. 5º, XII, da 
CF/88. 

 

E passa a discorrer sobre os atrativos da Internet, ou seja, justamente aquilo que a 

torna tão interessante que é o imediato, em detrimento do controle: 

 
Não bastasse isso, a verificação antecipada, pelo provedor, do conteúdo de todas as 
informações inseridas na web eliminaria – ou pelo menos alijaria – um dos maiores 
atrativos da internet, que é a transmissão de dados em tempo real. 
Carlos Affonso Pereira de Souza vê “meios tecnológicos para revisar todas as 
páginas de um provedor”, mas ressalva que esse procedimento causaria “uma 
descomunal perda na eficiência do serviço prestado, quando não vier a impossibilitar 
a própria disponibilização do serviço” (A responsabilidade civil dos provedores 
pelos atos de seus usuários na internet. In Manual de direito eletrônico e internet. 
São Paulo: Aduaneiras, 2006, p. 651). 
Em outras palavras, exigir dos provedores de conteúdo o monitoramento das 
informações que veiculam traria enorme retrocesso ao mundo virtual, a ponto de 
inviabilizar serviços que hoje estão amplamente difundidos no cotidiano de milhares 
de pessoas. A medida, portanto, teria impacto social e tecnológico extremamente 
negativo. 

 

E, por fim, passa a discorrer sobre a dificuldade em se criar parâmetros para vetar 

ou publicar conteúdo produzido por terceiros a fim de evitar o dano moral: 

 
Mas, mesmo que, ad argumentando , fosse possível vigiar a conduta dos usuários 
sem descaracterizar o serviço prestado pelo provedor, haveria de se transpor outro 
problema, de repercussões ainda maiores, consistente na definição dos critérios que 
autorizariam o veto ou o descarte de determinada informação. Ante à subjetividade 
que cerca o dano moral, seria impossível delimitar parâmetros de que pudessem se 
valer os provedores para definir se uma mensagem ou imagem é potencialmente 
ofensiva. Por outro lado, seria temerário delegar o juízo de discricionariedade sobre 
o conteúdo dessas informações aos provedores. 

 

É diante de todas as razões acima apresentadas, que bem resumem o teor do 

presente trabalho, que o STJ entendeu por afastar a obrigação do provedor de conteúdo de 

fiscalizar as informações postadas em seu site. 
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A responsabilização do provedor de conteúdo pela inércia. A proteção à sociedade. 

 

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. 

 

Após afastar a obrigação do provedor de conteúdo de fiscalizar as informações 

inseridas pelos usuários, a Ministra Nancy Andrighi preocupou-se em amparar a sociedade 

contra ilegalidades cometidas por tal meio: 

 
Entretanto, também não é razoável deixar a sociedade desamparada frente à prática, 
cada vez mais corriqueira, de se utilizar comunidades virtuais como artifício para a 
consecução de atividades ilegais. Antonio Lindberg Montenegro bem observa que “a 
liberdade de comunicação que se defende em favor da internet não deve servir de 
passaporte para excluir a ilicitude penal ou civil que se pratique nas mensagens por 
ela transmitidas” (A internet em suas relações contratuais e extracontratuais. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 174). 
Trata-se de questão global, de repercussão internacional, que tem ocupado 
legisladores de todo o mundo, sendo possível identificar, no direito comparado, a 
tendência de isentar os provedores de serviço da responsabilidade pelo 
monitoramento do conteúdo das informações veiculadas em seus sites. 

 

E, estudando o direito comparado, chegou à seguinte conclusão: 

 
Existe no Brasil iniciativa semelhante, corporificada no Projeto de Lei nº 4.906/01, 
do Senado Federal, que, além de reconhecer expressamente a incidência do CDC ao 
comércio eletrônico (art. 30), isenta de responsabilidade os “provedores de 
transmissão de informações” da responsabilidade pelo conteúdo das informações 
transmitidas (art. 35) e desobriga-os de fiscalizar mensagens de terceiros (art. 37), 
mas fixa a responsabilidade civil e criminal do provedor de serviço que, tendo 
conhecimento inequívoco da prática de crime em arquivo eletrônico por ele 
armazenado, deixa de promover a imediata suspensão ou interrupção de seu acesso 
(art. 38). 
Realmente, essa parece ser o caminho mais coerente. Se, por um lado, há notória 
impossibilidade prática de controle, pelo provedor de conteúdo, de toda a 
informação que transita em seu site; por outro, deve ele, ciente da existência de 
publicação de texto ilícito, removê-lo sem delongas. 

 

Enfim, está correta a decisão da Ministra Nancy Andrighi que atribui 

responsabilidade solidária ao provedor de serviços que, mesmo ciente da ofensa propagada 

contra os direitos da personalidade, deixa de remover o conteúdo ilícito. 
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A necessidade de identificação do autor da ofensa 

 

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 na internet (IP) 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. 

 

Por fim, corretíssima a preocupação da decisão em comento com relação à 

necessidade de se identificar os autores das violações, afinal, como bem observado, a 

liberdade de manifestação do pensamento é assegurada constitucionalmente, mas o 

anonimato, não faz parte do ordenamento jurídico pátrio: 

 
Por outro lado, ainda que, como visto, se possa exigir dos provedores um controle 
posterior, vinculado à sua efetiva ciência quanto à existência de mensagens de 
conteúdo ilícito, a medida se mostra insuficiente à garantia dos consumidores 
usuários da rede mundial de computadores, que continuam sem ter contra quem agir: 
não podem responsabilizar o provedor e não sabem quem foi o autor direto da 
ofensa. 
Cabe, nesse ponto, frisar que a liberdade de manifestação do pensamento, 
assegurada pelo art. 5º, IV, da CF/88, não é irrestrita, sendo “vedado o 
anonimato”. Em outras palavras, qualquer um pode se expressar livremente, 
desde que se identifique. 

 

Por isso, deve ser obrigação dos provedores de conteúdo garantir meios de 

identificação do usuário eventualmente causador de danos, como firmemente assinala a 

decisão sob estudo: 

 
Dessa forma, ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários 
externem livremente sua opinião, deve o provedor 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. 
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Observa-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que 

o não cumprimento desse dever gera responsabilização civil por culpa in omitendo.  

 
Portanto, sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, deve este adotar 
as providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem 
ao seu alcance para a individualização dos usuários do site, sob pena de 
responsabilização subjetiva por culpa in omittendo. 
Com efeito, o provedor que, movido pela ânsia de facilitar o cadastro e aumentar 
exponencialmente o número de usuários, ou por qualquer outro motivo, opta por não 
exercer um mínimo de controle daqueles que se filiam ao seu site, assume o risco 
dessa desídia, respondendo subsidiariamente pelos danos causados a terceiros. 

 

A conclusão do acórdão 

 

Se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça é esclarecedora e 

configura um marco na responsabilização civil dos provedores de Internet, as suas conclusões 

não são menores, merecendo destaque as seguintes colocações: 

 
Dessarte, quanto mais a web se difunde, maior o desafio de se encontrar um limite 
para o anonimato dos seus usuários, um equilíbrio entre o virtual e o material, de 
modo a proporcionar segurança para as inúmeras relações que se estabelecem via 
internet, mas sem tolher a informalidade que lhe é peculiar. 
Nesse aspecto, por mais que se queira garantir a liberdade daqueles que navegam na 
internet, reconhecendo-se essa condição como indispensável à própria existência e 
desenvolvimento da rede, não podemos transformá-la numa “terra de ninguém”, em 
que, sob o pretexto de não aniquilar as suas virtudes, se acabe por tolerar sua 
utilização para a prática dos mais variados abusos. 
A internet é sem dúvida uma ferramenta consolidada em âmbito mundial, que se 
incorporou no cotidiano de todos nós, mas cuja continuidade depende da criação de 
mecanismos capazes de reprimir sua utilização para fins perniciosos, sob pena dos 
malefícios da rede suplantarem suas vantagens, colocando em xeque o seu futuro. 
Diante disso, ainda que muitos busquem na web o anonimato, este não pode ser 
pleno e irrestrito. A existência de meios que possibilitem a identificação de cada 
usuário se coloca como um ônus social, a ser suportado por todos nós objetivando 
preservar a integridade e o destino da própria rede. 
Isso não significa colocar em risco a privacidade dos usuários. Os dados pessoais 
fornecidos ao provedor devem ser mantidos em absoluto sigilo – tal como já ocorre 
nas hipóteses em que se estabelece uma relação sinalagmática via internet, na qual 
se fornece nome completo, números de documentos pessoais, endereço, número de 
cartão de crédito, entre outros – sendo divulgados apenas quando se constatar a 
prática de algum ilícito e mediante ordem judicial. 
(...) 
Em suma, pois, tem-se que os provedores de conteúdo: (i) não respondem 
objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não 
podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações 
postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento 
inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob 
pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema 
minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada 
caso a caso. 
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Ainda que não ideais, certamente incapazes de conter por completo a utilização 
da rede para fins nocivos, a solução ora proposta se afigura como a que melhor 
equaciona os direitos e deveres dos diversos players do mundo virtual. 

 

Enfim, acredita-se que a decisão em comento trará maior segurança jurídica às 

relações na Internet, norteando de maneira correta todos os Tribunais pátrios. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho teve a intenção de analisar os diferentes aspectos da 

responsabilidade civil decorrente da violação dos direitos personalíssimos pelos provedores 

da Internet. 

 

Para tanto, foi necessário conceituar os diferentes tipos de provedores de Internet 

– provedor de backbone, de acesso, de serviços e de conteúdo, a fim de se estabelecer a 

correta distinção entre eles para melhor análise de seus papéis na rede mundial de 

computadores. Foi possível identificar as características marcantes de cada um dos 

provedores. 

 

O provedor de backbone, é a espinha dorsal da Internet, está intrinsecamente 

ligado à infra-estrutura da rede e não presta serviço diretamente ao consumidor final. O 

provedor de acesso, figura como um facilitador ao consumidor final, integrando-o à rede 

mundial de computadores, figurando, muitas vezes, como o provedor de serviços. Já estes 

prestam serviços ao consumidor no âmbito da Internet, os serviços mais comumente prestados 

são a hospedagem de páginas e sites e também a manutenção de e-mail. E por fim, 

conhecemos os provedores de conteúdo, que podem produzir o conteúdo ou apenas reproduzir 

conteúdo gerado por terceiros, mediante critérios editoriais ou não. 

 

Em seguida, se mostrou importante conceituar os direitos personalíssimos e suas 

marcantes características a fim de delimitar as violações mais comumente sofridas na rede 

mundial de computadores. Foi possível verificar que os direitos personalíssimos – assim 

chamados para acentuar o seu conteúdo pessoal – são aqueles inerentes à pessoa humana, e 

constituem o mínimo necessário para a garantia dos demais direito. 

 

Também foi possível observar a evolução histórica dos direitos personalíssimos e 

a importância deles atualmente, momento em que está disseminada pelo mundo toda sorte de 

informações. 
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A partir daí foi possível concluir que o direito à honra, à imagem e à vida privada, 

são os direitos mais comumente violados no âmbito da Internet. E por isso eles foram 

estudados com maior detalhamento. 

 

Concluiu-se que tais os direitos pessoalíssimos estão muito bem protegidos tanto 

pela Constituição Federal quanto pelo Código Civil, alguns deles de maneira expressa, outros 

de forma implícita. Foi possível verificar que a Doutrina é responsável pela construção de boa 

parte do entendimento jurídico sobre as limitações impostas a tais direitos, especialmente no 

que concerne ao interesse público. 

 

Em seguida, também foi necessário conceituar a responsabilidade civil de uma 

maneira ampla, mas suficiente para esclarecer as diferentes teorias desse instituto – 

responsabilidade civil subjetiva, tida como regra geral no ordenamento jurídico brasileiro, 

objetiva, exceção que deve estar expressamente prevista para sua aplicação, como no caso dos 

direito do consumidor e, teoria do risco, prevista no atual Código Civil, com cláusula 

extremamente ampla, oportunizando sua utilização nas mais diversas áreas do direito civil, e 

por isso alvo de grandes controvérsias -, aplicáveis, cada uma ao seu modo, às relações 

mantidas pelos provedores de Internet e seus usuários. 

 

A partir daí adentrou-se ao tema específico do trabalho, analisando a aplicação de 

cada uma das teorias da responsabilidade civil a cada violação aos direitos da personalidade 

que poderiam ser perpetradas no âmbito da Internet. 

 

Concluiu-se com certa facilidade – em razão da pouca discussão que desperta - 

que os provedores de backbone não são passíveis de gerar muitas violações aos direitos 

personalíssimos e se isso ocorrer deverão responder aplicando-se a teoria a responsabilidade 

subjetiva, ou seja, deve ser aferida a presença de culpa. 

 

Os provedores de acesso também não geram violações aos direitos da 

personalidade. Mas no caso de isso acontecer, é preciso avaliar se o ilícito decorreu de sua 

atitude direta ou da atitude de terceiros, pois no primeiro caso deverá responder sob égide do 

direito do consumidor e, portanto, sem análise da culpa, o que deverá necessariamente ocorrer 

no segundo caso. 
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Com relação aos provedores de serviço e de conteúdo, verificou-se confluência no 

que se refere à responsabilização civil. A análise que deve ser feita é sobre a natureza da 

atividade desses provedores que gerou o ato ilícito. 

 

Se a violação aos direitos da personalidade tiver origem na prestação de serviços 

devem respondem objetivamente, em razão da previsão expressa do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

O mesmo não acontece se a violação decorrer de outros atos praticados pelos 

próprios provedores, nesse caso, eles geralmente vão responder mediante avaliação do risco 

da atividade que originou o ilícito, ou seja, deverá ser verificado que tipo de conteúdo, se 

produzidos pelo próprio provedor, ou sob sua ingerência de alguma forma, ou se produzido 

por terceiro, com ou sem sua ingerência. 

 

Foi possível observar que a interpretação doutrinária e jurisprudencial diverge 

sobre estes aspectos. Há quem entenda pela responsabilização mediante aplicação da teoria do 

risco, há quem prefira avaliar o grau de culpa do provedor. 

 

E por fim, após todo o estudo feito, analisou-se recentíssima e percuciente decisão 

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema tratado neste trabalho. Essa 

decisão veio corroborar todo o entendimento alcançado como presente estudo, dando mostras 

de que as futuras decisões judiciais a respeito do tema estarão certamente mais adequadas 

com a realidade tecnológica e imediata da Internet. 

 

E, mais do que isso, inserindo no ordenamento jurídico, por meio da 

jurisprudência, uma obrigação dos provedores: a de resguardar os direitos personalíssimos, 

tão logo tenham ciência do cometimento de violações por terceiros, seja por meio de 

notificação extrajudicial, nos casos de inequívoca violação, seja por meio de decisão judicial, 

sob pena de responsabilização solidária com o responsável direto pelo dano. 

 

O que não se pode deixar de mencionar em conclusão ao presente trabalho, 

fazendo minhas as palavras de Claudio Luiz Bueno de Godoy, é que: 
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Todo esse perpasse pelos provedores deve-se, afinal, à consideração de que a 
respectiva responsabilidade civil por conteúdos nocivos e ilícitos vem sendo e deve 
ser atribuída em função justamente do tipo de atividade desempenhada. Com efeito, 
nessa matéria, a divisão ou a diferenciação básica, normalmente estabelecida em 
doutrina e jurisprudência, para a imputação da obrigação de indenizar, está na 
verificação sobre se o provedor atua como mero intermediário, sem controle sobre as 
mensagens ofensivas, ou se sua atuação, pelo contrário, é ativa, com direção, 
editoração, controle enfim, da informação divulgada. 

 

Diante disso, acredita-se que este trabalho tenha auxiliado na elucidação acerca da 

responsabilização civil dos provedores de Internet, contribuindo para a melhoria na 

interpretação do assunto. 
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