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Resumo

A Internet trouxe consigo um novo ambiente, com características próprias, novos serviços 

pra satisfação das pessoas, além de uma gama de oportunidades, que vão de namoros 

virtuais até celebração de mega negócios internacionais. Neste mundo virtual que estamos 

co-habitando, devemos viver com as mesmas garantias e direitos adquiridos na vida real e, 

para isso, a Internet deve ser regulamentada. A ciência do Direito tem, então, a sagrada 

missão de permear entre a fraca legislação, que ainda se encontra nos espaços jurídicos

acerca do tema, e o bom senso dos operadores de direito, para que possa atingir seu 

objetivo maior: a justiça. O reconhecimento da responsabilidade civil gerada a partir das 

relações jurídicas advindas no ciberespaço da rede mundial de computadores é o grande 

desafio para o operador do Direito, que deve ser armar com as informações suficientes 

sobre as peculiaridades existentes na Internet, como os tipos de provedores de serviços, a 

formação e execução dos contratos eletrônicos, para que, dentro dos tribunais, possam 

construir ao senso de justiça tão almejado pela ciência do Direito, na defesa dos direitos e 

busca do bem estar de todos, transformando o espaço virtual em um ambiente seguro 

juridicamente e, assim, favorecendo uma melhor interação humana no acesso aos serviços 

da Internet.

Palavras-chave: Internet; Responsabilidade Civil; Contratos eletrônicos; Provedores de 

Serviços; Legislação brasileira.



Abstract

Internet brought with herself a new atmosphere, with their own characteristics, new 

services for the people's satisfaction, besides a range of opportunities, that space of virtual 

courtships to celebration of international mega businesses. In this virtual world that we co-

inhabit, we should live with the same warranties and acquired rights in the real life and, for 

that, Internet should be regulated. The science of the Right has, then, the sacred mission of 

permeating among the weak legislation, that still meets in the juridical spaces concerning 

the theme, and the common sense of the right operators, so that it can reach his/her larger 

objective: the justice. The recognition of the civil responsibility generated starting from the 

juridical relationships appeared in the cyberspace of the world net of computers is the great 

challenge for the operator of the Right, that it should be to arm with the enough 

information about the existent peculiarities in Internet, as the types of providers of 

services, the formation and execution of the electronic contracts, so that, inside of the 

tribunals, they can build to the sense of justice so longed for by the science of the Right, in 

the defense of the rights and search of the good to be of all, transforming the virtual space 

juridically in a safe atmosphere and, like this, favoring a better human interaction in the 

access to the services of Internet.

Key-Words: Internet; Civil Responsibility; Electronic Contracts; Providers of Services; 

Brazilian Legislation.
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1. INTRODUÇÃO

A Internet vem evoluindo cada vez mais e englobando todo tipo de interação 

humana. De acordos comerciais a namoros virtuais, esse espaço por onde se transitam 

bilhões de informações, dentro da realidade brasileira, assim como em qualquer outra parte 

do nosso planeta, precisa ser mais estudado e regulamentado. Pode-se ter, através dos 

meios eletrônicos, uma gama de situações que, de uma forma ou de outra, deverão ser 

regulados pelo ordenamento jurídico, em especial no Brasil, a fim de dar segurança nestas 

relações e como meio de salvaguarda de direitos dos usuários destes serviços.

A Internet gera, para todo e qualquer tipo de efeito, situações ou estados 

jurídicos que devem ser considerados para a segurança das transações e demais atos civis 

nesse meio virtual, de maneira que se torna necessária a identificação dos responsáveis 

pelos atos ilegais praticados nos serviços disponíveis na Internet.

A legislação atual, no Brasil, embora, de alguma maneira, englobe as relações 

nos meios virtuais, através da comparação que o direito positivo pode ser estudado, tem 

enfrentado dificuldade para sua aplicação num meio onde a maioria dos usuários se 

esconde no anonimato ou na dificuldade de se identificar sua personalidade, na solução de 

lides advindas das práticas neste meio “virtual”.

Por sua vez, de cunho sempre dinâmico, a ciência do Direito deve estar sempre 

acompanhando os passos do homem e sua cultura e, especialmente, promover novos 

estudos e adequações às situações em que surgem conflitos que possam acarretar dano às 
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relações sociais. A Internet, maior expressão do efeito da globalização de nossas vidas, está 

bem diante de nós e deve ser encarada como oportunidade profissional, especialmente para 

o operador do Direito, mas que deve, na medida em que se busca observar seu dinamismo, 

também oferecer segurança jurídica aos atos praticados em seu meio. 

É necessário um amplo debate para encontrar soluções e, neste sentido, este 

pequeno trabalho espera oferecer algum enriquecimento a esta questão, ao mesmo tempo 

em que, também, procura oferecer algumas alternativas para solucionar os conflitos de 

interesses das pessoas que se utilizam destes meios de informática.

Considerando a legislação precária no ordenamento jurídico brasileiro, um 

estudo a fundo da personalidade e conseqüente responsabilidade nos atos praticados no 

mundo virtual torna-se necessário.

O objetivo geral dessa monografia é de demonstrar como a personalidade e a 

responsabilidade jurídica se apresentam nas relações que gerem efeitos no ordenamento 

jurídico brasileiro, demonstrando a personalidade jurídica dos usuários e provedores de 

serviços no Brasil, identificando os tipos de relações jurídicas na Internet com base na 

legislação brasileira, apresentando soluções de conflitos ou lacunas legais do ordenamento 

jurídico brasileiro que apontem uma saída para responsabilidade jurídica na Internet.

A fim de se possibilitar, não somente a devida visibilidade à situação atual do 

assunto em tela, mas, de igual forma, a elaboração de propostas de alternativas viáveis para 

sua organização e acesso, procurou-se recorrer de uma limitada, porém, acreditamos, 

eficiente bibliografia e de um trabalho de campo no meio virtual, buscando tanto 

referenciais teóricos que possam enriquecer este debate, como, por exemplo, resultados de 

enquetes, pesquisas de instituições reconhecidas, fóruns de discussão, registros 
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jornalísticos, artigos, papers, e-books, como também livros já impressos sobre o tema, 

concorrendo para a pesquisa do tipo explicativa, utilizando o método de abordagem 

indutivo.

Esperamos oferecer ao estudante e operador do Direito, com este trabalho, uma 

pequena ferramenta, mas útil, no sentido de ter um novo horizonte para a aplicação de 

nossa Ciência, cujo objetivo final, tão aclamado nas salas de aula – a Justiça –, possa se 

reverberar na sua atuação, perseguindo este ideal, com estas novas referências, fomentando 

novos paradigmas para nossa jurisprudência.
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2. A PERSONALIDADE E RESPONSABILIDADE JURÍDICA NA INTERNET E 

A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

2.1. Noções básicas sobre Internet

A Internet, conhecida Rede Mundial de computadores ou Rede Internacional 

de computadores, é um meio de comunicação que possibilita o intercâmbio de informações 

de toda natureza, em escala global, com um nível de interatividade, de troca dinâmica entre 

essas informações, até então, quando do seu surgimento, surpreendentes.

Como representa um conjunto global de redes de computador, pois, na verdade, 

ela não é uma rede estruturada em si, não existe nenhum governo, organismo internacional 

ou entidade que exerça controle ou domínio absoluto sobre a Internet. A regulamentação 

da rede é efetuada dentro de cada país, que é livre para estabelecer regras de utilização, 

hipóteses de responsabilidade e requisitos para acesso, atingindo apenas os usuários 

sujeitos à soberania daquele Estado. Como forma de impedir, investigar e reprimir 

condutas lesivas na rede, são, por vezes, necessários esforços conjuntos de mais de um 

sistema jurídico, dependendo da localização dos infratores e dos serviços por eles 

utilizados.

A Internet funciona estrutura no sistema de protocolos denominado Internet 

Protocol – IP, o qual permite que diferentes computadores se comuniquem entre si, tendo 

cada um uma identificação única, de forma a promover a transferência de informações 

utilizando pacotes de dados, endereçados ao computador destinatário através de uma 

numeração do IP única que cada um adquire quando do acesso à Internet.
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O tráfego de dados, com o uso deste protocolo, favorece o acesso simultâneo 

por milhões de usuários, com o balanceamento entre as rotas das informações em pacotes 

visando seu destino de forma correta, formando, assim, grande eficiência da Internet.

Por outro lado, em ordenamentos jurídicos que ainda se mantém precários 

quanto à regulamentação de seu manuseio, diante da gama de informações e intercâmbios 

realizados, a Internet pode se constituir um risco no quesito liberdade versus privacidade, 

dentre outros direitos e garantias fundamentais.

2.2. Histórico da Internet

Pela necessidade de objetividade nesta monografia, mas sem deixar de 

reconhecer o grau da importância e do crescimento da Internet e das relações que dela 

provêm, transcrevo, a seguir, as informações do site Wikipédia1, maior biblioteca on-line 

conhecida no meio virtual, quanto ao histórico e evolução deste fenômeno:

Para entender o conceito do que vem a ser a Internet, a rede mundial de 
computadores, deve-se regressar às décadas de 1960 e 1970 para compreender 
como ela se tornou um dos meios de comunicação mais populares. Tudo surgiu 
no período em que a guerra fria pairava no ar entre as duas maiores potências da 
época, os Estados Unidos e a ex-União Soviética.

O governo norte-americano queria desenvolver um sistema para que seus 
computadores militares pudessem trocar informações entre si, de uma base 
militar para outra. Foi assim que surgiu então a ARPANET2, o antecessor da 
Internet, um projeto iniciado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos 
que realizou então a interconexão de computadores, através de um sistema 
conhecido como chaveamento de pacotes, que é um esquema de transmissão de 
dados em rede de computadores no qual as informações são divididas em 
pequenos “pacotes”, que por sua vez contém trecho dos dados, o endereço do 
destinatário e informações que permitiam a remontagem da mensagem original.

Este sistema garantia a integridade da informação caso uma das conexões da 
rede sofresse um ataque inimigo, pois o tráfego nela poderia ser 
automaticamente encaminhado para outras conexões. O curioso é que raramente 

                                                
1 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet.
2 ARPANet, acrônimo em inglês de Advanced Research Projects Agency Network.
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a rede sofreu algum ataque inimigo. Em 1991, durante a Guerra do Golfo, 
certificou-se que esse sistema realmente funcionava, devido à dificuldade dos 
Estados Unidos para derrubar a rede de comando do Iraque, que usava o mesmo 
sistema.

O sucesso do sistema criado pela ARPANET foi tanto que as redes agora 
também eram voltadas para a área de pesquisas científicas das universidades. 
Com isso, a ARPANET começou a ter dificuldades em administrar todo este 
sistema, devido ao grande e crescente número de localidades universitárias 
contidas nela. Dividiu-se então este sistema em dois grupos, a MILNET3, que 
possuía as localidades militares e a nova ARPANET, que possuía as localidades 
não militares. Um esquema técnico denominado Protocolo de Internet (Internet 
Protocol) permitia que o tráfego de informações fosse caminhado de uma rede 
para outra.

Todas as redes conectadas pelo endereço IP na Internet comunicam-se para que 
todas possam trocar mensagens. Através da National Science Foundation, o 
governo norte-americano investiu na criação de backbones (que significa espinha 
dorsal, em português), que são poderosos computadores conectados por linhas 
que tem a capacidade de dar vazão a grandes fluxos de dados, como canais de 
fibra óptica, elos de satélite e elos de transmissão por rádio. Além desses 
backbones, existem os criados por empresas particulares. A elas são conectadas 
redes menores, de forma mais ou menos anárquica. É basicamente isto que 
consiste a Internet, que não tem um dono específico.

O que hoje forma a Internet começou em 1969 como a ARPANET (...). Ela foi 
criada para a guerra, pois com essa rede promissora, os dados valiosos do 
governo daquele país estariam espalhados em vários lugares, ao invés de 
centralizados em apenas um servidor. Isso evitaria a perda desses dados no caso 
de, por exemplo, uma bomba explodisse no campus. Em seguida, ela foi usada 
inicialmente pelas universidades, onde os estudantes poderiam trocar de forma 
ágil para a época, os resultados de seus estudos e pesquisas. Em Janeiro de 1983, 
a ARPANET mudou seu protocolo de NCP para TCP/IP. Em 1985 surge o FTP4.

Contudo, a Internet como hoje conhecemos, com sua interatividade, como 
arcabouço de redes interligadas de computadores e seus conteúdos multimídia, 
só se tornou possível pela contribuição do cientista Tim Berners-Lee e ao 
CERN5, (...) que criaram a World Wide Web6, inicialmente interligando sistemas 
de pesquisa científicas e mais tarde acadêmicas, interligando universidades; a 
rede coletiva ganhou uma maior divulgação pública a partir dos anos 1990. Em 
agosto de 1991, Berners-Lee publicou seu novo projeto para a World Wide Web, 
dois anos depois de começar a criar o HTML7, o HTTP8 e as poucas primeiras 

                                                
3 MILNET, do inglês MILitary NETwork, significa Rede Militar.
4 File Transfer Protocol – Protrocolo de transferência de arquivo. É uma forma bastante rápida e versátil de 
transferir arquivos (também conhecidos como ficheiros), sendo uma das mais usadas na Internet.
5 A Organização Europeia para Investigação Nuclear, mais conhecida pelo acrônimo CERN, do francês 
"Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire" (Conselho Europeu para Pesquisa Nuclear).
6 A World Wide Web (que significa "rede de alcance mundial", em inglês; também conhecida como Web e 
WWW) é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet. Os 
documentos podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras. Para visualizar a informação, pode-
se usar um programa de computador chamado navegador para descarregar informações (chamadas 
"documentos" ou "páginas") de servidores web (ou "sítios") e mostrá-los na tela do usuário. O usuário pode 
então seguir as hiperligações na página para outros documentos ou mesmo enviar informações de volta para o 
servidor para interagir com ele. O ato de seguir hiperligações é comumente chamado de "navegar" ou 
"surfar" na Web.
7 HTML (acrônimo para a expressão inglesa HyperText Markup Language, que significa Linguagem de 
Marcação de Hipertexto) é uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na Web.
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páginas web no CERN, na Suíça. Em 1993 o navegador Mosaic 1.0 foi lançado, 
e no final de 1994 já havia interesse público na Internet.

No Brasil, assim como em outros países, a Internet implantou-se e 

desenvolveu-se junto ao meio acadêmico e científico, que conheciam as promissoras redes 

internacionais de comunicação, em especial a Bitnet, uma rede que permitia troca de 

mensagens em escala mundial.

Em setembro de 1988, o Laboratório Nacional de Computação Científica 

(LNCC), localizado no Rio de Janeiro, conseguiu acesso à Bitnet, através de uma conexão 

de 9.600 bits por segundo estabelecida com a Universidade de Maryland. 

Dois meses depois, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(Fapesp) também ligou-se à Bitnet, por meio de uma conexão com o Fermi National 

Accelerator Laboratory (Fermilab), em Chicago. 

Algum tempo depois, a FAPESP criou a rede ANSP (Academic Network at São 

Paulo), interligando a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade de Campinas 

(UNICAMP), a Universidade Estadual Paulista (UNESP) e o Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT). Mais tarde, ligaram-se à ANSP a 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRS). 

Em maio de 1989, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) também 

ligou-se à rede Bitnet, através da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), 

constituindo-se no terceiro ponto de acesso ao exterior. Essas foram as nossas únicas vias 

de acesso às redes internacionais até 1989. 

                                                                                                                                                   
8 HTTP é a sigla em língua inglesa de HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferência de 
Hipertexto), um protocolo de Aplicação do Modelo OSI utilizado para transferência de dados na rede 
mundial de computadores, a World Wide Web. Também transfere dados de hiper-mídia (imagens, sons e 
textos).
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Naquele ano, a comunidade acadêmica, com o apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), criou a Rede Nacional de Pesquisa 

(RNP). Durante o início da década de 1990, a RNP forneceu acesso à Internet a cerca de 

600 instituições de ensino e pesquisa, atendendo a uma comunidade de cerca de 65 mil 

usuários.

Ilustração 1 - Mapa da RNP em 1993. Fonte: http://www.rnp.br/newsgen/9806/rnp93.gif.

Somente quase no final de 1994, é que o governo brasileiro – que até então 

pouco tinha feito pela Internet no Brasil – divulgava, através do Ministério de Ciência e 

Tecnologia e do Ministério das Comunicações, a intenção de investir na nova tecnologia. 

A criação da estrutura necessária para a exploração comercial da Internet ficou a cargo da 

Embratel e da RNP. A Rede Nacional de Pacotes entraria com a experiência adquirida com 

a Internet acadêmica e com a infra-estrutura básica (uma rede nacional de alta velocidade) 

para a instalação da Internet comercial.

No final de 1994, a Embratel iniciou seu serviço de acesso à Internet em 

caráter experimental. Cinco mil usuários foram escolhidos para testar o serviço. Alguns 

meses depois, em maio de 1995, o acesso à Internet via Embratel começou a funcionar de 

modo definitivo. 
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Mas a exclusividade da Embratel no serviço de acesso a usuários finais 

desagradou à iniciativa privada. Temia-se que a Embratel e outras empresas de 

telecomunicações dominassem o mercado, criando um monopólio estatal da Internet no 

Brasil. 

Posteriormente, o Ministério das Comunicações tornou pública a posição do 

governo de que não haveria monopólio e que o mercado de serviços da Internet no Brasil 

seria o mais aberto possível. Nesta mesma época, foi criado pelo Decreto Federal nº 4.829, 

de 3 de setembro de 2003, o Comitê Gestor Internet Brasil (CGI.br), com o objetivo de 

traçar os rumos da implantação, administração e uso da Internet no país. 

Participariam do Comitê Gestor membros do Ministério das Comunicações e 

do Ministério de Ciência e Tecnologia, representantes de provedores e prestadores de 

serviços ligados à Internet e representantes de usuários e da comunidade acadêmica. 

O Comitê Gestor tem definido como atribuições, conforme o disposto no

Decreto nº 4.829/2003, em seu artigo 1º, verbis:

Art. 1°. Fica criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, que terá as 
seguintes atribuições:

I - estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da 
Internet no Brasil;

II - estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo e a 
sociedade, na execução do registro de Nomes de Domínio, na alocação de 
Endereço IP (Internet Protocol) e na administração pertinente ao Domínio de 
Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain), ".br", no interesse do 
desenvolvimento da Internet no País;

III - propor programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à Internet, 
que permitam a manutenção do nível de qualidade técnica e inovação no uso, 
bem como estimular a sua disseminação em todo o território nacional, buscando 
oportunidades constantes de agregação de valor aos bens e serviços a ela 
vinculados;

IV - promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos e 
operacionais, para a segurança das redes e serviços de Internet, bem assim para a 
sua crescente e adequada utilização pela sociedade;
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V - articular as ações relativas à proposição de normas e procedimentos relativos 
à regulamentação das atividades inerentes à Internet;

VI - ser representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à 
Internet;

VII - adotar os procedimentos administrativos e operacionais necessários para 
que a gestão da Internet no Brasil se dê segundo os padrões internacionais 
aceitos pelos órgãos de cúpula da Internet, podendo, para tanto, celebrar acordo, 
convênio, ajuste ou instrumento congênere;

VIII - deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhadas, relativamente aos 
serviços de Internet no País; e

IX - aprovar o seu regimento interno.

A evolução da Internet, tanto no Brasil como nos demais países, cresceu de 

forma assustadora, mesmo considerando em um país ainda em vias de desenvolvimento.

Ilustração 2 - RNP em 1999. Fonte: http://eduardogalhardo.sites.uol.com.br/imagens2/backbone.gif.
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2.3. As relações sociais na Internet

A Internet virou um novo meio ambiente, onde relações virtuais passaram a ser 

desenvolvidas. No Brasil, um estudo do IBGE em 2005, demonstra que já se encontravam 

diversas finalidades para o usufruto da Internet, como se verifica no quadro a seguir:

Tabela 1 - Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 2005 – Acesso à Internet e posse de telefone móvel celular para 

uso pessoal 2005.
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Observa-se que mais de 50% dos “internautas” se remetem a satisfazer-se nas 

áreas de comunicação, educação e atividades de lazer. Encontra-se, já naquela época, 

crescente índice de atividades relacionadas a transações financeiras e compra de serviços. 

Diante de tantas necessidades mergulhadas no meio ainda com pouca 

segurança, mergulhadas em aparentes anonimatos ou maiores dificuldades para sua 

identificação, bem como validade das relações jurídicas, é como nos encontramos neste 

mundo virtual, que nos remete a pensar que estamos entrando numa “terra sem lei”.

Procurar alguma solução acerca do tema personalidade e responsabilidade 

jurídica na Internet dentro da legislação brasileira requer, aos operadores do Direito leigos 

em Informática, bem como aos demais interessados no assunto, já que somos todos, hoje, 

usuários deste meio de entretenimento e comunicação, reconhecer alguns conceitos e 

delimitar alguns espaços no mundo virtual.

2.4. Os Serviços de Internet

Cada vez mais crescentes, podemos observar alguns principais tipos de 

serviços disponíveis na Internet, a saber:

a) World Wide Web: através de páginas web classificadas por motores de 

busca e organizadas em sítios web, milhares de pessoas possuem acesso 

instantâneo a uma vasta gama de informação on-line em hipermídia9.

Comparado às enciclopédias e bibliotecas tradicionais, a WWW permitiu 

uma extrema descentralização da informação e dos dados. Isso inclui a 

                                                
9 É a reunião de várias mídias num suporte computacional, suportado por sistemas eletrônicos de
comunicação.
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criação ou popularização de tecnologias como páginas pessoais, weblogs e 

redes sociais, no qual qualquer um com acesso a um navegador (um 

programa de computador para acessar a WWW) pode disponibilizar 

conteúdo. Talvez o serviço mais utilizado e popular na Internet, por vezes o 

termo é frequentemente confundido com a outra. A Web vem se mostrando 

uma plataforma comum no qual outros serviços da Internet estão sendo 

disponibilizados. Pode-se utilizá-la atualmente para usar o correio 

eletrônico (através de webmail), realizar colaboração (como no site da 

enciclopédia virtual Wikipédia) e compartilhar arquivos (através de sites

web específicos para tal).

b) Correio eletrônico:  o conceito de enviar mensagens eletrónicas de maneira 

análoga ao correio tradicional foi uma das origens da Internet. Mesmo 

atualmente com a popularização dos serviços de mensagem instantânea, o 

dito e-mail ainda é importante na comunicação corporativa. A tecnologia 

não depende da Internet, pois mesmo e-mails internos de uma empresa 

podem circular limitados a um servidor interno. A partir do momento que a 

mensagem é enviada entre dois servidores fora de uma mesma rede interna, 

faz-se uso da Internet como meio de transmissão. Também existem 

sistemas para a utilização de correio eletrônico através da World Wide Web, 

os webmails. São utilizadas páginas web para a apresentação e utilização 

dos protocolos envolvidos no envio e recebimento de e-mail. Diferente de 

um aplicativo de acesso ao e-mail instalado num computador, que só pode 

ser acessado localmente pelo utilizador ou através de acesso remoto, o 

conteúdo pode ser acessado facilmente em qualquer lugar através de um 

sistema de autenticação pela WWW.
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c) Acesso remoto: a Internet permite que utilizadores de computadores 

conectem outros computadores facilmente, mesmo estando em localidades 

distantes no mundo. Esse acesso remoto pode ser feito de forma segura, 

com autenticação e criptografia de dados, se necessário. Uma VPN é um 

exemplo de rede destinada a esse propósito. Isso permite novas formas de 

trabalho fora do ambiente comum de escritório. Seja em casa ou em uma 

viagem de negócios, uma pessoa pode acessar seu ambiente desktop do 

serviço, tendo acesso à aplicações, e-mails e outros dados. O Virtual 

Network Computing (VNC) é um protocolo bastante usado por utilizadores 

domésticos para a realização de acesso remoto de computadores. Com ele é 

possível utilizar todas as funcionalidades de um computador a partir de 

outro, através de uma área de trabalho virtual. Toda a interface homem-

computador realizada em um computador, como o uso do mouse e do 

teclado, é refletida no outro computador.

d) Colaboração: o baixo custo e grande facilidade tornaram o trabalho 

colaborativo e o compartilhamento de idéias pela Internet mais fácil. 

Sistemas de controle de versão gerenciam a colaboração entre diversas 

pessoas, mantendo um histórico de trabalho e evitando que esforço de um 

acidentalmente anule o esforço do outro. O chat, rede social e mensageiro 

instantâneo são tecnologias que também utilizam a Internet como meio de 

troca de idéias e colaboração. Mesmo o correio eletrônico (e-mail) é tido 

atualmente como uma ferramenta de trabalho colaborativo. Ainda bastante 

usado em ambientes corporativo, vêm perdendo espaço entre utilizadores 

pessoais para serviços como mensagem instantânea e redes sociais devido 

ao dinamismo e pluralidade de opções fornecidas por esses dois. Outra 
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aplicação de colaboração na Internet são os sistemas wiki, que utilizam a 

World Wide Web para realizar colaboração, fornecendo ferramentas como 

sistema de controle de versão e autenticação de utilizadores para a edição 

online de documentos.

e) Compartilhamento de arquivos: um arquivo de computador pode ser 

compartilhado por diversas pessoas através da Internet. Ele pode ser 

carregado em um servidor Web ou disponibilizado em um servidor FTP, 

caracterizando um único local de fonte para o conteúdo. Ele também pode 

ser compartilhado em uma rede P2P. Nesse caso o acesso é controlado por 

autenticação, e uma vez disponibilizado, o arquivo é distribuído por várias 

máquinas, constituindo várias fontes para um mesmo arquivo. Mesmo que 

o autor original do arquivo já não o disponibilize, outras pessoas da rede 

que já obtiveram o arquivo podem disponibilizar. A partir do momento que 

a media é publicada, perde-se o controle sobre ela. Os compartilhadores de 

arquivo através de redes descentralizadas como o P2P são constantemente 

alvo de críticas devido a sua utilização como meio de pirataria digital, 

originalmente com o famoso caso Napster. Tais redes acabaram evoluindo 

com o tempo para uma maior descentralização, o que significa uma maior 

obscuridade em relação ao conteúdo que está trafegando.

f) Transmissão de media: vários canais de televisão na Internet oferecem 

transmissão de áudio e vídeo em tempo real. Outras tecnologias como o 

podcast permite a disponibilização de arquivos de áudio, de forma análoga 

à blogs. Com o popularização de webcams, é possível para qualquer pessoa 

tornar-se um fornecedor de conteúdo de áudio e vídeo pela Internet em 

tempo real. A Voz sobre IP é um protocolo de Internet para a comunicação 



24

por áudio bastante conveniente e fácil de ser utilizado. Essa tecnologia está 

amadurecendo como um alternativa a telefones convencionais. Diversos 

mensageiros instantâneos contam com essa tecnologia como alternativa às 

mensagens de texto na comunicação.

2.5. Provedores de serviços de Internet

Entender a personalidade jurídica no mundo virtual, destacando-se as figuras 

dos provedores, bem como os elementos da responsabilidade civil neste meio, 

principalmente, a responsabilidade objetiva, além dos pressupostos da validade dos 

contratos, são necessidades precípuas à discussão da matéria. No aspecto da Informática, 

abordaremos os conceitos de provedores, suas classificações, os tipos de serviços, os 

internautas e suas relações com alguns softwares de conexão com a Internet, além de 

outros conceitos necessários advindos daquela ciência para, então, traçarmos as diretrizes 

deste trabalho de cunho jurídico.

No tocante aos provedores, instituições que fornecem algum tipo de serviço de 

informática na Rede Mundial aos internautas, ou seja, aos usuários da Internet, embora não 

sendo pacífica sua classificação, podemos dividi-los, para efeito didático desta abordagem,

quanto aos serviços disponibilizados, entendendo-se assim que, o provedor de serviços é o 

gênero, do qual se tem as seguintes espécies:

a) Provedor de backbone, ou infra-estrutura: é a pessoa jurídica que 

efetivamente detém as estruturas de rede capazes de manipular grandes 

volumes de informações, constituídas, basicamente, por roteadores de 

tráfego interligados por circuitos de alta velocidade. O provedor de 
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backbone oferece conectividade, vendendo acesso à infra-estrutura a 

outras empresas, que, por sua vez, fazem a revenda de acesso ou 

hospedagem para usuários finais, ou que simplesmente utilizam a rede 

para fins institucionais internos. O usuário final, que utiliza a Internet de 

um provedor de acesso ou hospedagem, dificilmente terá algum contato 

com o provedor de backbone.

Ilustração 3 - Mapa backbone Brasil 2007. Fonte: http://www.rnp.br/_media/graficos/bkbrnp.jpg

b) Provedor de acesso: provindo de uma atividade meio, sendo espécie de 

provedor de serviços que fornece o serviço de intermediação entre o 
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usuário e a Rede Mundial de computadores, de modo que presta o serviço

de conectar o usuário à Internet. Forma um típico contrato de prestação de 

serviços, onde, por um lado, o usuário se responsabiliza pelo uso 

propriamente dito, enquanto, pelo outro, o provedor oferece serviços de 

conexão à rede de forma individualizada e intransferível e, até mesmo, o 

uso por mais de um usuário. É um contrato normalmente oneroso e por ter 

cláusulas arbitradas pelas partes, os seus termos são livres, desde que não 

contenham nada de ilegal.

c) Provedor de e-mail10: é aquele que dispõe do serviço de correio 

eletrônico, seja através de forma onerosa ou gratuita, para que os usuários 

da Internet possam trocar mensagens não simultâneas, similares as cartas 

e demais correspondências de um sistema de endereçamento promovido 

pela empresa de Correios e Telégrafos. Cada usuário tem um endereço de 

e-mail, do qual se utiliza para troca de mensagens particulares, no qual só 

o usuário de cada e-mail tem acesso.

d) Provedor de conteúdo: é aquele mantenedor de uma informação dedicada 

a um usuário que pretende manter uma página na Internet, mantendo as 

informações coletadas para acesso on-line aos que acessam a Rede 

Mundial de computadores. O que fica disponível nas páginas web para 

acesso dos demais usuários foi disponibilizado diretamente ou autorizado 

mediante consentimento prévio ou posterior, através de controle por 

moderação de informações, por este tipo de provedor.

e) Provedor hospedeiro ou "Hosting Service Provider": são os provedores 

que têm a função principal de hospedar páginas ou sites de terceiros 

                                                
10 Eletronic-mail: correio eletrônico. Método que permite compor, enviar e receber mensagens através de 
sistemas eletrônicos de comunicação.
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possibilitando seu acesso pelos demais internautas. Esta espécie de 

provedor não influi em momento algum no conteúdo dos sites ou páginas 

que hospedam, sem qualquer interferência em seu conteúdo, apenas,

oferecendo suporte técnico a fim de que as mesmas possam ser acessadas 

pelos demais usuários. 

Podemos encontrar outros enquadramentos para os demais serviços que estão 

em disponíveis na Internet, bem como o entrelaçamento de diversos serviços por um só 

provedor. A despeito desta classificação, como é observado por Kazmierczak:

É difícil o enquadramento de apenas uma dessas modalidades na atividade 
desenvolvida como, por exemplo, um provedor de conteúdo que também 
disponibiliza o acesso à Internet a seus usuários.

Enfim, a natureza jurídica dos provedores e a espécie de serviço por eles 
prestados fazem a diferença no momento de atribuir suas responsabilidades, que 
poderão estar calcadas na responsabilidade subjetiva ou objetiva, contratual ou 
extracontratual, com aplicação ou não do código consumerista.11

2.6. Os tipos de Contrato e o Comércio eletrônico

O Código Civil de 2002 deixou de conceituar, a exemplo do Código de 1916, o 

contrato, trabalho este que ficou acarretado à doutrina. Entretanto, a nova lei estabelece 

requisitos para a validade do negócio jurídico, a saber: agente capaz; objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei. 

Diante do quesito da forma, embora o novo Código não tenha inserido 

expressamente, entre as espécies de contratos arrolados em seu “Título VI – Das Várias 

Espécies de Contratos”, a forma eletrônica de contratação em nosso ordenamento jurídico, 

                                                
11 KAZMIERCZAK, Luiz Fernando. Responsabilidade Civil dos Provedores de Internet. Ministério da 
Ciência e Tecnologia. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/50358.html>. Acesso 
em: 19 abr. 2007.
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fê-lo de maneira indireta, envolvendo as situações em que as partes estão presentes, assim 

como aquelas em que estão ausentes. Ainda, o legislador ordinário não se preocupou em 

regulamentar a contratação no comércio eletrônico, deixando para o legislador 

extravagante as especificidades decorrentes da utilização das novas tecnologias, como a 

criptografia com par de chaves assimétricas e a assinatura digital, nem tampouco a 

certificação digital.

O Código Civil incorporou princípios contratuais como os da função social do 

contrato e da boa fé objetiva, bem como outros, por influência do contexto social em que 

se inseriu o direito das relações de consumo, como os princípios da interpretação mais 

favorável ao aderente e da nulidade das cláusulas que estipulam renúncia antecipada do 

aderente a direito resultante da natureza do negócio.

Considerando um contrato decorrente de um acordo de vontades, pela 

bilateralidade, resultante da coincidência entre declarações inequívocas de vontade (oferta 

e aceitação), objetivando a produção de efeitos no mundo jurídico, com a constituição, 

modificação, conservação ou extinção de direitos, obrigando as partes ao seu cumprimento, 

podemos dizer que, em termos genéricos, o contrato eletrônico é aquele avençado ou 

executado pela via eletrônica. Celebrado ou executado em meios eletrônicos, formando, 

assim, duas categorias, no entender de Cunha Júnior12: o contrato stricto sensu, celebrado 

eletronicamente; e o contrato lato sensu, executado eletronicamente. De uma forma ou de 

outra, tem os mesmos objetivos que um contrato normal, quanto a questão da constituição, 

modificação, conservação ou extinção de direitos.

Newton de Lucca, demonstrando que a definição de contrato eletrônico está 

mais ligada a forma da celebração do que do objeto do acordo, ressalta:
                                                
12 CUNHA JÚNIOR, Eurípedes Brito. Os Contratos Eletrônicos e o Novo Código Civil. Disponível em: 
<http://www.cjf.gov.br/revista/numero19/artigo7.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2007
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[...] não se trata de um novo tipo de contrato no âmbito da teoria geral dos 
contratos. O contrato será sempre de uma compra e venda, ou de uma prestação 
de serviços, ou de uma locação de coisa, ou de um escambo e assim por diante. 
Mas será celebrado por um meio eletrônico.13

Fábio de Barros Bruno, concluindo seu posicionamento, compara o contrato 

formado através de programa de computador em que possa estabelecer sua vontade em 

tempo real o mesmo que é feito por telefone:

Nos casos em que o programa for capaz de emitir a vontade do empresário 
(fornecedor) imediatamente no momento da contratação, o contrato eletrônico de 
consumo deve ser tratado como se firmado entre presentes, pois se assemelha ao 
realizado por telefone, uma vez que as vontades, em ambos os casos, são 
transmitidas em tempo real.14

Ressalta Cunha Júnior15, outras sugestões para classificação dos contratos, bem 

como faz um apanhado de outros juristas que adotaram outras classificações, de modo a 

visualizar melhor as características no contrato, a saber:

a) Quanto ao grau de eletronização: contratos executados eletronicamente 

(parcial ou integralmente); contratos celebrados eletronicamente e 

executados fisicamente; e contratos firmados e executados eletronicamente; 

b) Quanto a natureza jurídica da relação tutelada: Business to Business (B2B –

relações comerciais entre duas empresas); Business to Consumer (B2C –

relação consumerista, entre empresa fornecedora e uma empresa); civis 

(C2C ou P2P) e de direito público (administrativo: B2G, G2C ou G2G –

onde G é government);

c) Quanto ao grau de interação homem/máquina: contratos interpessoais 

(mensagens eletrônicas entre duas pessoas); contratos interativos (interação 

                                                
13 LUCCA apud BRUNO. In: BRUNO, Fábio de Barros. Os Contratos Eletrônicos e a Vontade 
Preestabelecida por Meio de Programas de Computador. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1054, 21 
maio 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8447> Acesso em: 19 abr. 2007
14 Idem.
15 Op. cit.
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entre pessoa e máquina); contratos intersistêmicos (operados entre 

máquinas)

d) Quanto a simultaneidade da proposta/aceitação: simultâneos ou on-line 

(manifestação da vontade em tempo real); e não-simultâneos ou off-line 

(manifestação da vontade em forma diferida de tempo). 

Quer diante grau de eletronização, da natureza jurídica da relação tutelada, do 

grau de interação homem e máquina ou quanto da simultaneidade da proposta e aceitação, 

o que deve se deixar claro é que a validade do contrato fica ainda condicionada aos 

requisitos aludidos no Código Civil, que, embora não tenha formalizado sua celebração e 

execução, é o dispositivo que validará seus efeitos, gerando, assim, a responsabilidade 

resultante do que fora estipulado em contrato, para adimplemento da obrigação gerada.

Nesta posição, encontra-se Marcos Gomes da Silva Bruno, que diz:

Assim, extraímos duas conclusões básicas: a) o contrato eletrônico, igualmente 
ao físico, se enquadra no conceito legal de documento, eis que pode representar 
um ato ou fato jurídico; d) a validade do contrato eletrônico depende da 
capacidade de mantê-lo íntegro e não deteriorável, vez que sendo um suporte 
sujeito a adulterações imperceptíveis, perde parte de sua confiabilidade.

Com efeito, embora essa fragilidade relativa, existem mecanismos nas normas 
brasileiras que permitem sustentar a validade dos documentos eletrônicos [...].16

Sustenta, ainda essa posição, citando o pensamento de José Roberto Cruz e 

Tucci, verbis:

Em nosso país conquanto ainda inexistam regras jurídicas a respeito desse 
importante tema, permitindo-se apenas na órbita das legislações fiscal e 
mercantil o emprego do suporte eletrônico, não se vislumbra óbice à 
admissibilidade deste com meio de prova. Com efeito, o art. 332 do CPC 
preceitua que são hábeis para provar a verdade dos fatos, ainda que não 
nominados, todos os meios legais e moralmente legítimos. Assim, a 
admissibilidade e aproveitamento de meios de prova atípicos deflui, também, do 
princípio da livre apreciação dos elementos de convicção: Justamente admissão 

                                                
16 BRUNO, Marcos Gomes da Silva. Aspectos jurídicos dos contratos eletrônicos. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 5, n. 51, out. 2001. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2196>. 
Acesso em: 19 abr. 2007.
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destas provas realça o critério mais seguro para saber se um sistema processual 
trilha o princípio da livre apreciação judicial da prova.17

Corroborando neste mesmo sentido, temos ainda o pensamento de Flúvio 

Cardinelle Oliveira Garcia:

Diante do contexto normativo apresentado, considerando-se a inexistência de 
normas específicas que particularmente disciplinem os documentos gerados e 
armazenados em meio eletrônico, e diante dos princípios da livre persuasão 
racional do juiz e da liberdade de forma, é certo que os documentos eletrônicos, 
num primeiro momento, têm amparo legal e doutrinário para serem admitidos 
como meios de prova lícitos, consubstanciando-se, tão-somente, numa forma 
probatória não especificamente elencada no Código de Processo Civil, mas 
amparada por seu artigo 332.18

O que, concluindo, o contrato eletrônico será válido como meio probante do 

acordo de vontades, advindos de pessoas capazes e objetos lícitos, para a responsabilização 

daqueles que cometerem o ilícito, ficando obrigados a reparação de danos advindos dessa 

contratação, nos meios eletrônicos e na Internet.

2.7. A problemática da personificação nas transações virtuais

Como podemos encontrar uma orientação para identificar os sujeitos nas 

relações neste mundo virtual? A este questionamento, pode-se dizer que existem diversas 

situações que, de alguma forma, podem ser comparáveis a outras, cujas soluções já se 

encontram devidamente encaminhadas, para que, assim, tenhamos uma interpretação 

adequada aos casos a serem analisados.

No comércio eletrônico, aquele que se ocorre com as transações comerciais no 

mundo das páginas de Internet, nos contratos interativos, a identificação do responsável 

                                                
17 CRUZ E TUCCI apud BRUNO. Idem.
18 GARCIA, Flúvio Cardinelle Oliveira. Da validade jurídica dos contratos eletrônicos. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 8, n. 264, 28 mar. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4992>. 
Acesso em: 20 abr. 2007.
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civil do site que gera a oferta do produto pode ser facilmente comparável a figura do 

fornecedor; enquanto que o comprador, aquele capaz que enviou documentação ou 

comando eletrônico, manifestando de forma inequívoca sua vontade, isto é, “a aceitação 

das condições ofertadas e o ofertante transmitir resposta eletrônica transcrevendo as 

informações enviadas pelo destinatário e confirmando seu recebimento”, como cita Cunha 

Júnior19, em sua análise do projeto de lei do comércio eletrônico, em tramitação no 

Congresso Nacional.

Em situações que seja possível identificar o emitente da mensagem, é através 

do reconhecimento do número Internet Protocol (IP)20 da máquina do usuário emissor da 

informação, através de um trabalho técnico especializado, que se poderá identificar o 

usuário que, de alguma forma, gerou alguma informação que possa gerar algum direito, ou 

a ele gerou dano. 

Quando um internauta acessa site, o IP de seu provedor de acesso, bem como 

seu IP, transmite-se junto ao pacote, o que, posteriormente, pode ser informado, mediante 

pedido judicial, a informação completa do usuário cadastrado naquele provedor de acessos.

Os dados de conexão consistem nos números de IP utilizados durante o acesso 

à Internet, bem como em outras informações relativas ao uso da rede, tais como datas e 

horários de login e logout21, nome de usuário e demais informações técnicas que tenham 

por objetivo identificar determinado usuário.

Alerta Marcel Leonardi:

                                                
19 Op. cit.
20 Protocolo de transmissão de dados desenvolvido para Internet. Através dele, vários computadores, com 
diferentes sistemas operacionais, podem se comunicar.
21 Login e logout são termos utilizados no jargão da Informática para especificar, respectivamente, que um 
usuário se conectou ou se desconectou de algum sistema computacional, de forma identificada.
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Devem os provedores de serviços utilizar meios tecnológicos e equipamentos 
informáticos que possibilitem a identificação dos dados de conexão dos usuários, 
para que tais informações sejam disponibilizadas a quem de direito em caso de 
ato ilícito, pois nem sempre os dados cadastrais contendo os nomes, endereços e 
demais dados pessoais dos usuários estarão corretos ou atualizados.22

É também necessário observar que o acesso por vir de uma lan house, ou seja, 

de um estabelecimento que presta serviço de acesso a Internet a uma comunidade, o que 

dificulta, e muito, identificar o usuário que poderia ter praticado algum ato ilícito e, assim, 

ser responsabilizado juridicamente. 

2.8. A problemática da responsabilidade civil na Internet

A responsabilidade civil, que tem por fonte os contratos, as declarações 

unilaterais de vontade e os atos ilícitos, deve ser abordada de forma sistemática ao nosso 

ordenamento para que possamos buscar soluções aos atos praticados na Internet.

De acordo com a sistemática adotada pelo Código Civil, a regra é a adoção da 

teoria subjetiva, baseada na culpa do agente, para sua responsabilização. Há casos, 

entretanto, em que não o Código, como também a legislação esparsa, contempla a teoria 

objetiva, segundo Castro Filho23. O que basicamente diferencia ambas as teorias é a 

necessidade ou não da presença do elemento culpa, só imprescindível na subjetiva. No 

entanto, as teorias subjetiva e objetiva em nada se diferenciam, aponta o doutrinador, no 

                                                
22 LEONARDI, Marcel. Determinação da Responsabilidade Civil pelos ilícitos na rede: os deveres dos 
provedores de serviços de Internet. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares da; SANTOS, Manoel J. Pereira dos 
(Coords.). Responsabilidade Civil: responsabilidade civil na Internet e nos demais Meios de Comunicação. 
Série GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 75.
23 CASTRO FILHO, Sebastião Oliveira. Da Responsabilidade do Provedor de Internet nas Relações de 
Consumo. In: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Doutrina: Edição 
Comemorativa – 15 anos. Brasília Jurídica, STJ, 2005. p. 157-174. Disponível em: 
<http://bdjur.stj.gov.br/dspace/bitstream/2011/3069/1/Da_Responsabilidade_do_Provedor.pdf>. Acesso em: 
03 mai. 2007



34

que tange aos outros dois pressupostos da responsabilidade: existência de dano e nexo de 

causalidade entre ação do agente (ou fato gerador) e o resultado danoso.

O Código Civil abriga as duas espécies de responsabilidade: a extracontratual, 

também chamada aquiliana, que tem por fundamento o dever genérico de cada um de não 

causar dano a outrem (art. 186); e a contratual, embasada em convenção das partes (art. 

389 do Código Civil).

Castro Filho, analisando o art. 188 do nosso Código Civil, sobre as excludentes 

da definição de ato ilícito, observa:

Não obstante a regra seja a responsabilização sempre que se verifique essa 
relação de causa e efeito, há excludentes previstas na própria lei, tais são o 
estado de necessidade, a legítima defesa, o exercício regular de direito ou 
cumprimento de dever legal, além do caso fortuito ou força maior. O estado de 
necessidade, todavia, não chega a ser uma excludente perfeita, uma vez que 
doutrina e jurisprudência têm entendido que, em tais situações, o prejuízo deve 
ser reparado. Outra excludente que se tem reconhecido é o fato de terceiro, tendo 
em vista a ausência do elemento causalidade entre ação e o efeito, o que muito o 
assemelha ao caso fortuito.24

Preceituam os artigos 186 e 187 do Código Civil, verbis:

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.

Servindo de base para o conceito de ato ilícito, com o intuito de declarar a 

responsabilidade civil objetiva no Código Civil de 2002, preconizado no artigo 927, a 

legislação vigente se baseia, neste foco, na teoria integral do risco, reforçando a idéia de 

que todos respondem pelo dano causado a outrem.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado 
a repará-lo.

                                                
24 Idem.
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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.

Marcel Leonardi, quando analisa nosso Código Civil, alerta aos problemas da 

responsabilidade civil nos meios eletrônicos:

Com efeito, o Código Civil de 2002 adotou a teoria do risco criado ao 
estabelecer, no parágrafo único do art. 927, a responsabilidade objetiva para 
certos casos previstos em lei, bem como em razão do exercício de atividade que, 
por sua natureza, implicar riscos para os direitos de terceiros. A teoria não 
prescinde dos requisitos inerentes ao dever de indenizar: existência da ação 
lesiva, dano, e nexo de causalidade entre a atividade do agente e o dano.

Em razão da ausência de definição legal para o conceito de atividade que, por 
sua natureza, implica risco para os direitos de outrem, é necessária extrema 
cautela na interpretação do dispositivo, de forma a evitar injustiças.25

Entretanto, como base para evitar qualquer extrapolação na implicação da 

responsabilidade aos que na Internet realizam transações, possíveis analogias podem ser 

efetuadas, a fim de que se tenha alguma resposta para os conflitos gerados dentro das 

ilicitudes, como demais relações jurídicas na Internet, a exemplo dos contratos celebrados 

e/ou executados no meio virtual.

As relações contratuais na Internet, através dos chamados por alguns autores 

como “contratos eletrônicos”, recebem uma analogia no momento em que são analisados. 

Quanto à sua formação, Jean Carlos Dias aponta como exemplo a oferta de um site de um 

produto ou serviço endereçada a todos, comparável a um contrato de adesão, mas que se 

dá por intermédio de uma conexão eletrônica26. Dessa forma, essa relação pode ser 

amparada perfeitamente em nossa legislação, com vistas à proteção dos diretos dela 

decorrente.

Na ausência de legislação específica aos meios eletrônicos, nas relações

contratuais neles praticadas, podemos nos remeter aos casos em que se verifica a relação 

                                                
25Op. cit. p. 73
26 DIAS apud CASTRO FILHO, op. cit.
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consumerista. Analisando o foro para solução de algum conflito, poderemos aplicar o 

Código de Defesa do Consumidor, como também, se verificando a hipossuficiência do 

comprador diante do proponente, como observa Sebastião de Oliveira Castro Filho27.

Nas hipóteses que apontam uma solução sobre a responsabilidade jurídica 

(civil aquiliana ou contratual, como a criminal) sobre atos lesivos, podemos analisar a 

questão dos provedores de serviços, até onde eles podem ser responsabilizados. Daí 

importante compreender que existem deveres intrínsecos às atividades por eles exercidas, 

onde, anteriormente, buscamos uma classificação para atermos a este problema.

De qualquer forma, contudo, é necessário ter a cautela sugerida por Marcel 

Leonardi, relacionando a teoria do risco do Código Civil, quando diz:

As atividades dos provedores de serviços de Internet não podem ser consideradas 
atividades de risco, nem atividades econômicas perigosas. De fato, a 
responsabilidade objetiva dos provedores de serviços de Internet em qualquer 
situação, inclusive por ato de seus usuários, como fundamento na teoria do risco 
criado, não se afigura correta e tampouco é justa; a total ausência de 
responsabilidade, por sua vez, estimularia comportamentos omissos e acarretar o 
absoluto descaso de tais fornecedores de serviços com a conduta de seus 
usuários.28

De uma forma geral, a responsabilidade civil pela prática de atos ilícitos na 

Internet deverá ser imputada à pessoa natural ou jurídica que tenha efetivamente pratica o 

ato. Identificado e localizado, através de técnicas de Informática próprias, o responsável 

arcará com as conseqüências. 

Entretanto, em algumas situações, o provedor de serviços responderá 

solidariamente ou, vista a impossibilidade de identificação do transgressor direto, será 

integralmente responsável pelo dano gerado a terceiros.

                                                
27 Op. cit.
28 Op. cit. p. 73-74.
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2.9. A responsabilidade dos provedores de acesso

É pacífico que os provedores de acesso nada têm de responsabilidade quanto 

aos atos praticados por seus clientes internautas, uma vez que, comparando-se com o 

serviço de telefonia, não poderíamos remeter às companhias telefônicas qualquer 

responsabilidade sobre, por exemplo, os golpes telefônicos, hoje, tão comuns que os 

brasileiros sofrem. Imaginar que uma operadora de telefonia celular fosse responsabilizada 

por algum dano causado a um senhor idoso por crime praticado pelo preso que se encontra 

na cadeia e que se utiliza de celular pré-pago para se valer de certo anonimato quando da 

prática de seus crimes, seria algo que, no mínimo, geraria um terrorismo ou falta de 

privacidade de cada cidadão em suas comunicações, já que cada operadora teria que se 

valer da prática de escuta pra se defender de qualquer possibilidade de ser responsabilizada 

pelos danos causados por seus clientes.

No entanto, considerando a prestação de seus serviços, ficando condicionada 

ao contrato firmando com seu cliente, estará o provedor de acesso responsabilizado pelos 

danos causados pela falta do acesso a Internet, já que se trata, normalmente, de uma 

relação de consumo amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, encaixando-se no 

conceito de prestador de serviços, sendo de intermediação entre usuário e rede, ou seja, de 

conectar o usuário à Internet.

Observa, ainda, Kazmierczak:

Na prática, dificilmente os provedores de acesso, ao celebrar contratos com seus 
usuários, fazem qualquer previsão contratual no sentido de assumirem 
responsabilidades por danos causados aos contratantes. Ao contrário, é comum a 
cláusula de irresponsabilidade do provedor, fazendo com que fique isento de 
qualquer ação indenizatória. No entanto, como a relação existente entre provedor 
e usuário é uma relação de consumo, temos que essa espécie de cláusula é nula 
nos termos do artigo 51, I, da Lei 8.078/90. O Código de Defesa do Consumidor 
admite neste mesmo artigo a limitação da responsabilidade indenizatória em 
situações justificáveis quando o consumidor for pessoa jurídica. Em se tratando 
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de consumidor, pessoa natural, não se admite qualquer cláusula que restrinja ou 
exonere o dever de indenizar.29

Dessa forma, a previsão contratual de irresponsabilidade do provedor por fato 

de terceiro é nula de pleno direito, como observa o doutrinador, podendo, em certas 

situações justificáveis, quando pessoa jurídica o consumidor, ser limitada a 

responsabilidade, mas nunca total irresponsabilidade30.

Como aspecto meramente ilustrativo, observa-se a importância do tipo de 

provedor e, no caso, a responsabilidade que não cabe ao provedor de acesso, com base no 

julgado do Tribunal do Rio Grande do Sul, sobre uma apelação, a seguir:

Apelação Cível. Ação Cautelar. Medida com objetivo de retirar do ar site na 
Internet. Ilegitimidade passiva do provedor de acesso. Manutenção da sentença. 
É parte ilegítima para figurar no pólo passivo da medida cautelar ajuizada o 
provedor de acesso da Internet que apenas possibilita a seus associados o acesso 
à rede mundial de computadores. Apelo desprovido.31

Como observa Marcel Leonardi32, quando ilustra a importância do 

conhecimento técnico por parte do operador do Direito, para se ter uma idéia do equívoco 

que pode ocorrer quando as atividades dos diferentes provedores são confundidas. No caso 

acima, tratava-se de medida cautelar com o objetivo de suspender site de contos eróticos, 

em que havia informação de conteúdo pornográfico e ofensivo à honra dos autores, movida 

em face de provedor de acessos à Internet. 

A decisão de primeira instância julgou extinta a ação cautelar, reconhecendo a 

ilegitimidade passiva do provedor de acessos, nos seguintes termos:

                                                
29 KAZMIERCZAK, Luiz Fernando. Responsabilidade Civil dos Provedores de Internet. Ministério da 
Ciência e Tecnologia. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/50358.html>. Acesso 
em: 19 abr. 2007.
30 Idem.
31 TJRS, Apelação Cível n. 70001582444, j. 29-5-2002.
32 LEONARDI, Marcel. Internet: elementos fundamentais. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares da; SANTOS, 
Manoel J. Pereira dos (Coords.). Responsabilidade Civil: responsabilidade civil na Internet e nos demais 
Meios de Comunicação. Série GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 63.
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Evidencia-se, portanto, a partir do que consta dos autos, que a requerida é apenas 
provedora da Internet, não sendo proprietária ou responsável técnica do site
impugnado. 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 pelos atos de seus 
usuários e nem pelo site que recebeu o conto erótico, não podendo mesmo 
interferir sobre a manutenção ou supressão da publicação.33

Da mesma forma, o recurso de apelação apresentado não foi provido. O 

acórdão observou que a apelada

[...] funciona como provedora de acesso à rede mundial. Desta forma, sua 
atuação limita-se a possibilitar a seus usuários acesso à Internet. Portanto, a ré 
não possui nenhuma ingerência sobre o conteúdo do site de contos eróticos e de 
nenhum outro site da rede mundial. Daí decorre a sua ilegitimidade passiva ad 
causam, bem observada na sentença de primeiro grau. Não se pode 
responsabilizar o provedor pelos acessos e atos dos internautas a quem ela 
possibilita a navegação, bem como pelas publicações vinculadas nos sites que os 
internautas visitam.34

Mesmo tendo os autores o direito de exigir a suspensão da divulgação da 

informação ilícita, bem como responsabilizar os efetivos autores de tal conteúdo, 

equivocaram-se, por falta de conhecimento técnico de seus procuradores, ajuizando ação 

contra o provedor de acesso, que não tinha qualquer relação com a questão.

2.10. A responsabilidade dos provedores de conteúdo

Questão bastante complexa, essa de definir a responsabilidade do provedor de 

conteúdos frente ao usuário quando do fato danoso decorre de fato extracontratual.

Para Carlos Alberto Gonçalves35 é objetiva a responsabilidade do provedor 

quando se trata da hipótese de provedor de conteúdo, uma vez que aloja informação 

                                                
33 Idem.
34 TJRS, Apelação Cível n. 70001582444, j. 29-5-2002.
35 GONÇALVES apud KAZMIAERCZAK. op. cit.
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transmitida pelo site ou página, assumindo o risco de eventual ataque a direito 

personalíssimo de terceiro. 

Responsabilidade esta, segue Kazmierczak36, é estendida tanto aos conteúdos 

próprios, quanto aos de terceiros. 

Quando próprio ou direto, os provedores são autores respondendo diretamente 

pelo fato danoso ocorrido. Muitos provedores criam portais e, para torná-los agradáveis e 

atrativos ao público internauta, contratam conhecidos profissionais da imprensa que 

passam a colaborar com o noticiário eletrônico, escrevendo notícias, efetuando 

comentários, em páginas principais do site ou em colunas, publicando fotos e notícias. Tais 

condutas são passíveis de ofender pessoas, dessa forma, sujeitando-se a indenização, o que, 

neste caso, os tribunais vêm aplicando a Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67), quando a 

ofensa à moral é praticada por jornalista em meio eletrônico, já que tem o mesmo efeito se 

a notícia fosse publicada em jornal impresso.

Observa-se a Súmula 221, do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “são 

civilmente responsáveis pelo ressarcimento do dano, decorrente de publicação pela 

imprensa, tanto o autor do escrito quanto ao proprietário do veículo de informação”. 

Recai, aqui, a responsabilidade solidária do titular do provedor de conteúdos, ou seja, o 

titular do portal que publicou a notícia ou imagem danosa. 

Nesse entendimento, nos sites de comunidades virtuais, como Orkut, Gazzag e 

Myspace, a responsabilidade poderia ser entendida como sendo parte do provedor de 

conteúdo e parte do usuário que gerou o dano. Quando não se é possível identificar plena e 

                                                
36 Op. cit.
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diretamente o usuário que tenha gerado dano ou praticado ato ilícito, ficará integralmente 

responsável o site, por ser o provedor do conteúdo danoso, como veremos a seguir.

Em algumas áreas dentro destes sites, denominadas de “comunidades” – como 

é o caso do Orkut –, praticam-se crimes como racismo e o, agora, chamado booling37. 

Desta forma, os participantes, devem ser responsabilizados ou a comunidade deve ser 

eliminada pelo provedor de conteúdo, pois sua responsabilidade não se afasta, não podendo 

ele se omitir na coibição desses atos.

Nos sites de compartilhamento de imagem e vídeo, como o YouTube,  a 

responsabilidade recai solidariamente no provedor de conteúdo e do usuário que 

disponibilizou a informação causadora da lesão a imagem de outrem ou que tenha lesado 

os direitos autorais, pois, da mesma forma que disponibiliza a todos a intimidade ou a 

imagem daquele que não tenha autorizado, pode, no caso de obras artísticas, os vídeos, 

estar praticando o crime de pirataria prevista na legislação brasileira.

A título de exemplo, o famoso caso Cicarelli, onde a modelo e apresentadora 

de TV, Daniella Cicarelli Lemos, foi flagrada por um paparazzo, em praia pública 

espanhola, supostamente transando no mar com o namorado, Renato Aufiero Malzoni 

Filho, posteriormente divulgado no site YouTube, entre outros portais que usaram o vídeo 

em noticiários, e gerando uma das guerra inédita nos tribunais, abrindo a discussão sobre a 

responsabilidade do site nos conteúdos divulgados por seus usuários.

O casal de namorados promoveram ação judicial inibitória em face de IG 

Internet Group do Brasil Ltda., Organizações Globo e YouTube Inc. A tutela inibitória, 

tendo em vista a abstenção da exibição do filme dos autores e das fotos daí extraídas, foi 
                                                
37 Expressão que não tem tradução para português. São consideradas ações de Booling, atitudes de chacota, 
piadinhas e agressões entre os indivíduos. Conceitualmente o ato se caracteriza quando uma pessoa ataca 
moralmente a outra com freqüência.
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indeferido pelo Juiz de Primeira Instância. As partes recorreram, sendo o recurso cabível o 

agravo de instrumento, para obter a tutela antecipada. O recurso foi distribuído à 4ª Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nomeado como Relator o 

Desembargador Ênio Santarelli Zulliani38.  O recurso foi aceito pelo tribunal, proferindo a 

favor dos autores com a decisão de abstenção quanto à utilização das imagens em tela, 

sobe pena de multa. 

Negado o bloqueio de acesso ao site YouTube em Primeiro Grau de Jurisdição, 

foi interposto outro agravo de instrumento, insistindo na interdição do web-site, até a 

implementação de sistema impeditivo da exposição do vídeo revelador das imagens do 

casal39. Provido o recurso novamente a favor do casal, com a determinação que se 

colocasse um filtro que impedisse acesso às imagens do casal no território nacional.

Observa-se em todo o processo,  que, por motivos claros de que era impossível 

identificar o usuário que divulgou o vídeo no site, não foi responsabilizado nenhum usuário 

do web-sistema do YouTube, ficando este responsável a promover, com a decisão do 

julgado, medidas concretas de exclusão do vídeo do casal dos links admitidos, advertindo e 

punindo, com exclusão de acesso  de hospedagem, todos os usuários que desafiarem a 

determinação com a reinserção do filme, sob pena de pagamento de multa diária de 

R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais).

Num sinal bastante claro que o Direito, em todas suas formas de expressão –

lei, doutra e jurisprudência – deve sempre estar atento à atualidade, que é necessário 

observar, sempre, a situação de cada caso, para que se possa decidir a questão da 

responsabilidade devida.

                                                
38 Tribunal de Justiça de São Paulo. Agravo de Instrumento nº. 472.738-4. 
39 Agravo de Instrumento nº 488.184-4/3.
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Como afirma Regina Beatriz Tavares da Silva: “As múltiplas situações a que 

estão sujeitas as pessoas após o advento da Internet não acarretam a impossibilidade de 

aplicação das regras sobre a responsabilidade civil na área da comunicação”40.

2.11. A responsabilidade dos provedores de e-mail e comunicação off-line

Definidos os provedores deste serviço de Internet anteriormente, cabe-nos, 

agora, procurar demonstrar sua não responsabilização sobre os danos causados por seus 

usuários, quando do uso do serviço de comunicação off-line, ou seja, não instantânea, entre 

eles o serviço de e-mail.

Ressalta Kazmiarczak, quanto aos provedores de conteúdo de terceiros:

[...] proliferam-se na Internet os portais que possibilitam que o internauta edite o 
conteúdo da home page em tempo real, como ocorre nos fóruns eletrônicos ou 
páginas de discussões. Nesse caso, o poder de controle prévio sobre a 
informação publicada é retirado das mãos do responsável pelo site, de tal modo 
que sua responsabilidade por qualquer conteúdo prejudicial desaparece. 
Todavia, caso haja algum lapso de tempo entre o fornecimento da informação 
pelo internauta ou criador do conteúdo e sua publicação na home page, presume-
se que o operador do site ou provedor de conteúdo possuía condições de realizar 
uma triagem nas informações a ele dirigidas, antes de levá-las ao ar, restando, 
assim, solidariamente responsável pelo seu conteúdo e pelos danos que 
porventura vier a causar a terceiros.41 [grifo nosso]

Essa análise comparativa cabe perfeitamente à classificação dos servidores de 

comunicação off-line, como é o caso dos fóruns de discussão.

Nas correspondências virtuais (comunicação off line), os e-mails, a 

responsabilidade é exclusiva do emitente da mensagem danosa a outrem, não importando 

nenhuma responsabilidade ao provedor deste serviço, bem como o recebedor da 

                                                
40 SILVA, Regina Beatriz Tavares da. Sistema Protetivo dos Direitos da Personalidade. In: SILVA, Regina 
Beatriz Tavares da; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Coords.). Responsabilidade Civil: responsabilidade 
civil na Internet e nos demais Meios de Comunicação. Série GVLaw. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 9. 
41 Op. cit.
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mensagem, pois, na grande maioria dos casos, nenhum controle ou filtragem dos conteúdos 

são praticados pelo provedor. A prática de spam42, por exemplo, acaba por causar dano aos 

destinatários, pois lotam suas caixas de mensagem com propagandas em demasia e causam 

flood43 no tráfego de dados nos provedores deste serviço, que não tem controle. No mais, é 

possível apenas, com a indicação que determinado endereço de e-mail emite o que alguns 

classificam como lixo eletrônico, de modo a desviar o destino da mensagem para uma área 

de quarentena ou com outra denominação, mas que não resolve o problema totalmente.

Neste caso, responsabilidade é unicamente do emissor da mensagem que fora danosa ao 

usuário destinatário.

Os provedores de e-mail não têm capacidade para fiscalizar o teor dos milhares 

de e-mails que diariamente por ele trafegam. E sabe-se que muitos destes e-mails são até 

contaminados com vírus ou com links para ludibriar o usuário, bem como adquirir 

informações relevantes que possam servir de base para transferência de alguma conta 

bancária, além dos famigerados spams, que circulam entupindo o tráfego com propagandas 

diversas. Sendo assim, é impossível o provedor de e-mail impedir a ação danosa que uma 

determinada informação transmitida através de um correio eletrônico poderá causar. Por 

analogia, como declara Kazmierczak44, podemos comparar os serviços do provedor de e-

mail às funções do tradicional correio: a Empresa de Correios e Telégrafos nunca será 

responsabilizada pela entrega de uma carta com conteúdo difamatório.

Entretanto, nos fóruns de discussão, observa-se que existe, na maioria das 

vezes, um usuário moderador, responsável em evitar mensagens que deturpem o objetivo 

                                                
42 Spam é uma mensagem eletrônica não-solicitada enviada em massa. Na sua forma mais popular, um spam 
consiste numa mensagem de correio eletrônico com fins publicitários. O termo spam, no entanto, pode ser 
aplicado a mensagens enviadas por outros meios e noutras situações até modestas. Geralmente os spams têm 
caráter apelativo e na grande maioria das vezes são incômodos e inconvenientes.
43 Enxurrada de mensagens.
44 Op. cit.
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daquele espaço, e, em alguns casos, este moderador é do próprio provedor deste serviço, 

também provedor de conteúdo do site; assim, como já observado por Kazmierczak45, 

quando da possibilidade de triagem por parte do provedor, pode este ser solidariamente 

responsável por qualquer mensagem danosa a imagem dos demais usuários deste serviço 

ou terceiros.

2.12. A responsabilidade dos provedores de comunicação on-line

Nas mensagens instantâneas (comunicação on-line), produzidas por softwares 

como o Live Messenger46, Yahoo Messenger e Google Talk, amparados por um serviço de 

autenticação e estruturação da comunicação em provedor próprio, a responsabilidade é 

unicamente do emissor e nada cabe ao desenvolvedor de softwares, nem ao provedor do 

serviço das mensagens instantâneas, visto que seja, da mesma forma que ocorre no caso do

servidor de e-mails, impossível a fiscalização ou triagem das mensagens trocadas entre os 

usuários. 

Mas há um problema quanto à lisura do que é realmente escrito pelo usuário

deste serviço on-line, quando se trata da utilização, pelo outro, de programas similares ao 

chamado Messenger Discovery Live, que, com o uso de um comando próprio47 acaba por 

apresentar na tela a mensagem como se fosse emitida pelo outro usuário, servindo mais de 

brincadeira, mas que pode deflagrar algum dano ao usuário não emissor, verdadeiramente, 

da mensagem. 

                                                
45 Op. cit.
46 Programa mais popular de mensagens instantâneas, anteriormente, chamado de MSN Messenger.
47 Parâmetro do comando do software: !imitate <mensagem>. Na tela de conversação, aparece a mensagem 
como se fora emitida pelo outro usuário. O intuito do programa é mais na questão da brincadeira entre as 
mensagens instantâneas trocadas.
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Outro problema, é que programas como o Live Mesenger, por terem a opção de 

armazenarem as conversas em arquivo no formato XML48 não garantem que realmente o 

que lá seja comprovador de declaração de vontade, já que o arquivo pode ser editadas por 

qualquer um, usando de má-fé, caso queira usar como meio de prova de possível acordo ou 

dando causado.

2.13. A responsabilidade dos provedores hospedeiros

Quando estamos diante de um provedor hospedeiro, ou seja, aquele que 

hospeda páginas (sites) em seus computadores servidores, observa-se que não há um 

consenso entre os doutrinadores. 

Muito se questiona acerca de sua responsabilidade frente ao conteúdo 

produzido por terceiros. Alguns entendem que este poderá ser responsabilizado 

diretamente pelas atividades de seus clientes em decorrência da responsabilidade sem 

culpa, baseada na teoria do risco; outros, porém, defendem a responsabilização calcada na 

culpa, portanto, subjetiva.

Como já mencionado, Marcel Leonardi rechaça a idéia de que os provedores 

têm uma atividade de risco, o que não competiria qualquer alegação de responsabilidade 

direta pela ótica da teoria do risco. Lembrando que o provedor de hospedagem, em que, na 

verdade, ocorre uma cessão de espaço em disco rígido de acesso remoto, é uma pessoa 

jurídica fornecedora de dois serviços distintos: o armazenamento de arquivos em um 

                                                
48 XML (eXtensible Markup Language) é uma recomendação da W3C para gerar linguagens de marcação 
para necessidades especiais. É um subtipo de SGML (acrônimo de Standard Generalized Markup Language, 
ou Linguagem Padronizada de Marcação Genérica) capaz de descrever diversos tipos de dados. Seu 
propósito principal é a facilidade de compartilhamento de informações através da Internet. O arquivo neste 
formato pode ser aberto por um editor de textos e alterado.
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servidor e a possibilidade de acesso a tais arquivos conforme as condições previamente 

estipuladas com o provedor de conteúdo, que pode escolher entre permitir o acesso a 

quaisquer pessoas ou apenas usuários determinados49. Pode, também, celebrar contrato 

diretamente com o usuário que deseja destinar este espaço para salvaguarda de seus 

arquivos em espaço virtual, para acesso em qualquer lugar onde esteja, através do acesso 

autorizado a este ou aberto aos demais usuários.

Os provedores de hospedagem podem, também, oferecer serviços adicionais, 

tais como locação de equipamentos informáticos e de servidores, registros de nomes de 

domínio, cópias periódicas de segurança do conteúdo armazenado, entre outros. Como é 

comum a união de vários conceitos num só, observar-se-á o que condiciona a 

responsabilização civil em cada caso, condicionado ao que fora acordado ou que tenha 

causado dano.

Os provedores hospedeiros, em geral, não serão responsáveis quando ocorre 

um dano causado a outrem por uma informação guardada em seu servidor. Mesmo no caso

de sites que servem como um “disco rígido virtual”, como exemplo, o RapidShare, por 

serem mais provedor hospedeiro do que de conteúdo, já que fica a cargo de seu usuário, 

que pode ser qualquer pessoa, alocar no mesmo espaço vídeos, arquivos de música e outras 

obras artísticas, que gerem danos aos direitos autorais, cometendo, neste caso, o crime de 

pirataria e, conseqüente, responsabilidade civil de reparação.

Num ponto de vista intermediário, para Antonio Jeová Santos50, a 

responsabilidade dos provedores, nesse caso, somente ocorrerá se atuarem com alguma 

modalidade de culpa, quando, por exemplo, são informados de que algum site está 

veiculando algum fato antijurídico e infamante e nada fazem para coibir tal prática. A 
                                                
49 Op. cit. p. 59.
50 SANTOS apud KAZMIERCZAK, op. cit.
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responsabilidade decorre, neste caso, do fato de que alertados sobre o site impróprio, 

preferem mantê-lo a darem baixa ou retirá-lo. Assim, o provedor estará atuando com 

evidente culpa e sua responsabilidade será solidária com o autor do site. Conclui o citado 

autor que os provedores de conteúdo "serão responsáveis desde que tenham sido 

notificados do conteúdo ilícito que estão propagando e houver demora para baixar a página 

ou site.

No mesmo sentido, Cláudia Marini Isola:

Muito se questiona a responsabilidade do provedor de armazenamento que 
hospeda uma homepage que possua conteúdo ilícito. Nessa hipótese, da mesma 
forma que ocorre com os provedores de acesso, é impossível ao provedor 
armazenador conhecer o conteúdo de todos os sites que abriga. Contudo, caso o 
provedor venha a ter ciência comprovada do conteúdo prejudicial de um site por 
ele hospedado, terá que imediatamente suspender a publicação daquela página, 
para não vir a ser responsabilizado civilmente ou até criminalmente por 
cumplicidade oriunda de sua omissão.

51

Ainda, Fernando Antônio Vasconcelos52:

Para que o hosting fosse responsável, necessitaria que o usuário, sentindo-se 
prejudicado, comunicasse que, em determinado local, estaria acontecendo um 
fato antijurídico. Se, devidamente alertado, o hospedeiro não tomasse qualquer 
providência, aí sim, seria considerado responsável, pois teria se omitido na 
prevenção ou coibição de um fato danoso.

Mas, como dissemos, existe uma corrente doutrinária no sentido de que a 

responsabilidade do provedor seja objetiva, entretanto, acaba-se por confundir o que seja 

provedor de conteúdo com o provedor de hospedagem, sendo este último incapaz de 

interferir no que é armazenado pelo usuário, nem mesmo realizar qualquer triagem ao 

conteúdo das informações que estarão em seus servidores, o que, de pronto, isenta sua 

responsabilização no que estará salvaguardando. 

                                                
51 ISOLA apud KAZMIERCZAK. Idem.
52 VASCONCELOS apud KAZMIERCZAK.Ibidem.



49

Já o provedor de conteúdo tem condições de avaliar o que estará sendo 

disponibilizado nos sites, tendo em vista que, ao contrário do provedor de hospedagem, 

aquele tem acesso ou visualiza todo o conteúdo disponível na Internet, e, assim, poderá se 

salvaguardar com as medidas cabíveis, em que nível for necessário, para evitar qualquer 

responsabilização de conteúdo difamatório ou danoso a outrem. 

2.14. O compartilhamento de dados

E a quem responsabilizar nas trocas de arquivos em conexão Peer To Peer53

(P2P) que firam os direitos autorais?

Tanto o distribuidor, aquele que tem em seu computador o arquivo com a 

informação danosa a outrem, como o destinatário, que, conscientemente, recebe tal arquivo 

com o intuito de ter uma cópia não autorizada, são responsáveis neste tipo de crime.

Neste caso, os servidores, criados apenas para interconectarem os usuários, não 

têm qualquer triagem ou controle sobre os arquivos por eles compartilhados. Há vários 

serviços de compartilhamentos sendo criados, além de novas formas de compartilhamento, 

como é o caso do método torrent54, onde um arquivo, com a correspondente extensão, é 

disponibilizado em diversos sites para que o usuário, primeiramente, baixe este tipo de 

arquivo e, posteriormente, utilizando-se de um software de conceito torrent, possa abrir o

                                                
53 Pode ser traduzido como par-a-par. É uma tecnologia para estabelecer uma espécie de rede de 
computadores virtual, onde cada estação possui capacidades e responsabilidades equivalentes
54 O arquivo torrent pode ser distribuído para outros utilizadores, sendo um website o meio mais comum. O 
cliente Torrent é iniciado como um "nó semeador", permitindo que outros utilizadores se conectem a ele e 
comecem o download. Quando outros utilizadores terminam de descarregar o arquivo, eles podem tornar-se 
novos semeadores opcionalmente. Um dos problemas desse sistema é que se todos os semeadores saírem da 
rede, o arquivo, ficheiro, pode tornar-se indisponível para download, mesmo que se tenha o arquivo torrent. 
Com sorte ainda é possível descarregar todos os blocos de um arquivo mesmo que nenhuma fonte seja 
completa, uma vez que os blocos são distribuídos em ordem aleatória e é possível que a soma de todos os 
utilizadores seja completa. O Torrent reduz largamente a carga no servidor porque os utilizadores 
descarregam arquivos uns dos outros, não do servidor
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arquivo, obtendo informações para qual usuário estará indexado e, daí, comece o processo 

de download55.

Entre softwares que já trafegaram nesta onda do P2P, poderíamos citar o 

Napster56, famoso pela briga com a indústria fonográfica americana, quando se prestou a 

declarar o compartilhamento entre seus usuários de arquivos de áudio do tipo mp3, estes 

mas compactados e com boa qualidade de som em relação aos arquivos no formato wave, 

impraticáveis na época para transferência na Internet, e daí o motivo de preocupação da 

indústria fonográfica americana, como a Sony e a Warner, pois facilitava o 

compartilhamento deste músicas, gerando possíveis quedas nas vendas de discos. A 

Napster foi acusada de violar a Lei de Copyright, ajudando a disseminar ilegalmente 

arquivos protegidos por tal lei, nos Estados Unidos. 

Curiosamente, a primeira investida judicial contra o Napster não partiu da 

indústria fonográfica propriamente dita, mas da banda Metallica, que não gostou quando 

um demo de uma música ainda não lançada já estava disponível no Napster. Em 2001, o 

Napster atingiu a incrível marca de 26,5 milhões de usuários, um sucesso não imaginado 

nem nos melhores sonhos do garoto Shawn Fenning, criador do Napster, apontado como 

um dos jovens mais promissores do novo século. Foi capa da Newsweek e Wired.

Mas a revolução não acabou e mudou a indústria fonográfica para sempre: isso 

porque novos programas que faziam o mesmo que o Napster surgiram no mesmo ano -

Kazaa, eDonkey, Morpheus, Audiogalaxy,  Shareaza, E-mule, entre outros softwares que 

                                                
55 Transferência do arquivo do espaço cibernético para o disco local do computador do usuário. No sentido 
oposto, define-se como upload.
56 O Napster e outras aplicações intituladas Peer-to-Peer, tais como o IRC e o ICQ, são baseadas em uma 
arquitetura cliente/servidor, pelo menos para algumas tarefas críticas, como indexação de informação. Por 
outro lado, redes como Gnutella e Freenet usam uma arquitetura Peer-to-Peer pura, sem nenhuma 
centralização de tarefas.
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se utilizam de servidores já pré-estabelecidos e estruturados para o compartilhamento entre 

seus usuários cadastrados.

O importante ressaltar que, assim como os fabricantes de gravadores de DVD, 

os fabricantes de software de compartilhamento de dados, bem como os servidores para 

conexão entre usuários e possível troca de arquivos, se valem da idéia de que é o usuário o 

único responsável pelos atos praticados que possam ferir os direitos, causando danos a 

outrem, e, assim, responsabilizados penal e civilmente. Mesmo desta forma, como se 

observou no caso da Napster, isso não garante sua isenção total às legislações mais duras, 

como o caso da norte-americana.

Da mesma forma que houve uma revolução com os meios de distribuição e 

informação com a Internet, o Direito tem que acompanhar este desenvolvimento, buscando 

soluções para cada caso e, assim, justificando as novas relações que permeiam no mundo 

eletrônico e virtual, de forma a garantir a segurança jurídica para todos.

Entendemos, de um modo geral e observando a legislação brasileira, que cabe 

responsabilidade aos usuários que distribuem o conteúdo de forma danosa aos direitos 

autorais, com base na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 e pelo Código Penal, 

alterado pela Lei Anti-pirataria, Lei nº 10.695 de 1º de julho de 2003.

A nova redação do art. 184, do Código Penal, discorre:

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1° Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro 
direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, 
interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do 
artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os 
represente:
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Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 2° Na mesma pena do § 1° incorre quem, com o intuito de lucro direto ou 
indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, adquire, oculta, 
tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido 
com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou 
do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra 
intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos 
ou de quem os represente.

§ 3° Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra 
ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a 
seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente 
determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou 
indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista 
intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 4° O disposto nos §§ 1°, 2° e 3° não se aplica quando se tratar de exceção ou 
limitação ao direito de autor ou os que lhe são conexos, em conformidade com o 
previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de obra 
intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem 
intuito de lucro direto ou indireto.

Como exemplo de direitos protegidos pela Lei nº 9.610, tem seu art. 90, 

declarar dos direitos dos intérpretes ou executante, verbis:

Art. 90. Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título 
oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir:

I - a fixação de suas interpretações ou execuções;

II - a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou 
execuções fixadas;

III - a radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não;

IV - a colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, de 
maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que 
individualmente escolherem;

V - qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções.

Ou seja, o repasse ou distribuição, dentro do que é entendido como tal pela 

legislação brasileira, não autorizado pelo autor e proprietário da obra, bem como 

intérpretes ou executantes, especialmente nas obras musicais, estas devidamente 

registradas e, assim, protegidas, de acordo com a Lei de Proteção aos Direitos Autorais 
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(Lei nº. 9.610/98), fere seus direitos e cabe ação criminal e reparação civil aos que 

praticaram diretamente a ação. 

Limitando-nos ao assunto da responsabilidade civil, para não sairmos do foco, 

cabe responsabilizar, como já informado, diretamente os usuários que praticam tal crime, 

por entendermos que estes livres e conscientes, distribuem os arquivos protegidos não 

autorizados, o que, de imediato, não se poderia responsabilizar o fabricante dos softwares 

de compartilhamento ou mesmo os responsáveis pelos servidores, onde as indexações dos 

arquivos no compartilhamento P2P são realizadas, por, simplesmente, não haver condições 

humanas de qualquer controle dos conteúdos dos arquivos que por eles transitam e, assim, 

comparável aos servidores de acesso, bem como às operadoras de telefonia, fixa ou móvel, 

qualquer condição de responderem pelas ações diretas dos usuários, restringindo-se, 

somente a disponibilização regular de seus serviços, objeto do contrato com seus clientes.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro de um novo espaço, onde uma second life57 aparentemente se 

desenvolve, as relações sociais na Internet ainda são um bicho de sete cabeças na vida dos 

operadores do Direito, diante da fraca e escassa legislação brasileira.

Do fascínio que um mundo globalizado oferece, juntamente com os recursos 

computacionais para uma gama infinita de opções, de lazer aos negócios jurídicos, até 

mesmo o que era outrora guardado a sete chaves pelas meninas e, agora, dispostos 

publicamente em blogs, é certo que a Internet mudou muito o comportamento das pessoas, 

suas relações e, conseqüentemente, uma exigência a mais para que a Ciência dinâmica que 

é o Direito possa manter a segurança jurídica neste novo espaço, agora cibernético.

O aparente disfarce que a Internet oferece aos seus usuários, como também a 

falsa idéia de liberdade confundida com libertinagem, favorece a prática de diversos 

ilícitos neste espaço cibernético. Mas dentro deste meio também ocorre uma gama enorme 

de transações, sendo um novo mercado efetivo em várias regiões e, em especial, no Brasil, 

uma realidade.

A World Wide Web, entre os outros serviços de Internet difundidos, precisa ser 

regulamentada para que as transações válidas aconteçam. Do que já se pode enquadrar na 

legislação brasileira, cabem, apenas, alguns ajustes, mas, no geral, a maioria dos casos 

requer uma legislação mais atualizada, o que sem de fato acontece, faz com que os juristas, 

ainda confusos, tentam aplicar, por vezes, por analogia as normas gerais já existentes para 

os casos de responsabilidade na Rede Mundial de computadores, sem atentarem às 

características peculiares dos serviços disponíveis n espaço cibernético – isto quando não 

acreditam encontrarem-se desamparados em virtude da ausência de uma legislação 

específica.

                                                
57 Já existe, inclusive, um jogo on-line onde as pessoas se personificam, se socializam e praticam negócios 
num mundo virtual, que já teve direito até a um show da banda irlandesa U2.
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Geograficamente, a Internet extrapola os espaços físicos e os limites entre 

nações, o que favorece que certos ilícitos sejam praticados em mais de um Estado, 

exigindo a colaboração entre diversas autoridades internacionais para a localização e a 

identificação dos efetivos responsáveis pelo ilícito, para, então, se definir a lei aplicável e a 

jurisdição competente ao caso concreto. 

Como operadores do Direito, mais do que aplicar a lei nos juizados e tribunais, 

somos também doutrinadores, buscando o senso maior de Justiça dentro de cada relação 

humana que acontece na sociedade, procurando, sempre, promover o bem estar social, a 

defesa das garantias individuais e coletivas, assegurando a validade das transações 

celebradas ou executadas dentro de qualquer meio que possa caracterizar contratos válidos.

Quanto à responsabilidade civil dos possíveis infratores na Internet, cabe-nos 

entender as definições do que sejam os serviços de Internet, seus provedores e, partindo de 

algumas noções básicas, que no mais podem ser amparadas por análises técnicas mais 

apropriadas ao profissional da área, para podermos delimitar em que nível a 

responsabilidade e a quem pode ser identificado como sujeito ativo dos danos causados, 

advindos das transações neste meio eletrônico.

Na figura dos provedores de serviços de Internet, encontram-se válidas certas 

obrigações advindas dos contratos celebrados, mas que, com relação aos atos praticados 

por seus clientes, deve se analisar e definir que parâmetros podem ser levantados para o 

delineamento da responsabilidade dos provedores, se constituindo direta, solidária ou, de 

outro modo, isentos de tal responsabilidade.

Essa complexidade de informações não pode ser ponto desanimador ao 

estudante do direito, dentro e fora da universidade, pois sempre nos depararemos com 

situações novas, o que, na Internet, esses fenômenos ocorrerão com maior agilidade. Daí,

portanto, devemos calcar-nos com algumas noções básicas de Informática, suficientes para 

a aplicação do Direito, oferecendo-se, assim, maior acesso a Justiça real dentro deste 

mundo virtual.
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