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José Roberto Opice Blum 
Fundador da Opice Blum 
Advogados Associados,  
hoje Opice Blum, Bruno,  

Abrusio e Vainzof.

ÁRVORE EM TERRENO FÉRTIL

A minha história começa em uma madrugada gelada 
na capital paulista. Mais precisamente no dia 4 de 
julho de 1940 na Maternidade São Paulo, que hoje, 

infelizmente, não mais existe, consumida pelo progresso da 
metrópole.

Desde a infância, sempre sonhei com a advocacia, in-
fluenciado por meus tios e primos e pela minha própria for-
mação, inclinada nas coisas das ciências humanas. Mergu-
lhei nos estudos. Fiz todos os cursos necessários e ingressei 
na Faculdade de Direito da minha querida cidade de Santos, 
por onde me graduei em 1965. 

A partir daí, aflorou a real etapa definidora dos desti-
nos de minha vida, ratificando todos os meus desejos de tor-
nar-me um advogado, o que efetivamente aconteceu.

Constitui uma maravilhosa família, que se iniciou 
com Rosa Maria Muller da Silva Opice Blum, e da qual nasce-
ram os filhos Renato e as gêmeas Fernanda e Silvia, que me 
deram seis netos. Todos advogados.

Embevecido com a carreira de magistrado, mudei 
o rumo da minha vida. Por concurso público, em janeiro de 
1973 ingressei nas fileiras do Poder Judiciário de São Pau-
lo. Lá permaneci durante 24 anos, até minha aposentadoria 
como Desembargador, em 7 de janeiro de 1997.

A vocação para lidar com o tema da tecnologia pare-
cia uma predestinação. Entre minhas diversas atividades no 
Judiciário de São Paulo, coube a mim, ao lado do juiz Heitor 
Melo do Prado, a tarefa de informatizar os tribunais, trans-
formando a velha máquina de escrever e o próprio bico de 
pena em algo pujante e de futuro: a era digital.

São da minha lavra alguns avanços importantes dentro 
do Judiciário paulista como a distribuição eletrônica de feitos, 
emissão de certidões, o embrião do acompanhamento proces-
sual dos processos cíveis e criminais, hoje uma realidade. 

Após breve passagem na área política, quando fui 
responsável pela Secretaria das Administrações Regionais da 
Prefeitura de São Paulo, com a ajuda de inúmeros amigos e em 
especial do nosso poeta Paulo Bonfim,que honrosamente nos 
homenageia com o brilho incomparável da sua pena “Celebra 
com as mais nobres tradições da advocacia paulista o 20º 
aniversário da Opice Blum Advogados Associados. Comemo-
ro também com minhas lembranças meio século de amizade 
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com essa figura querida cuja carreira vitoriosa enche de or-
gulho o coração do poeta. Conheci José Roberto Opice Blum 
ainda estudante, estreitando o nosso relacionamento no 1º 
Tribunal de Alçada Civil, do Tribunal de Justiça e na Secretaria 
das Administrações Regionais. Em todos os cargos que ocu-
pou José Roberto Opice Blum deixou a marca de seu talento, 
competência profissional e espírito renovador. Do alto dos 
meus 90 anos participo com emoção de mais uma vitória de 
meu amigo José Roberto Opice Blum”, retornei à advocacia.

Impressionado com os efeitos que a internet, mes-
mo engatinhando, começava a provocar, fui buscar meu filho 
Renato, que então já despontava como um especialista do 
Direito Digital. 

Assim fundamos o escritório Opice Blum Advoga-
dos Associados. Estávamos em junho de 1997, quando alu-
gamos meio andar no 19º pavimento do edifício nº 1776, na 
Avenida Paulista. O primeiro contrato societário foi firmado 
em 6 agosto de 1997.

Decorridos vinte anos de muita luta, persistência, 
sacrifícios, vitórias e derrotas, formamos uma equipe coesa 
com mais de sessenta colaboradores. 

Deus nos privou da Rosa Maria. Mas, dentro se sua 
misericórdia, nos presenteou com a advogada Iraci Sanchez 
Opice Blum, esposa e companheira dessa nova etapa.

Nossa trajetória pautada pelo profissionalismo e por 
fortes valores éticos nos levou a conquistar a credibilidade e 
a confiança de centenas de clientes e atores do universo jurí-
dico, o que nos guindou à posição de maior e mais conceitua-
do escritório de advocacia na especialidade do direito digital 
do Brasil, com reconhecimento nacional e internacional.

A árvore foi plantada em terreno fértil. Cresceu, ger-
minou e deu bons frutos.

Quanto a mim, ao olhar pelo retrovisor da vida e 
voltar meus olhos para o futuro, só posso agradecer a Deus 
pelo que me proporcionou durante todo o caminho. Tenho a 
certeza de que o futuro será conduzido com maestria e com-
petência por meu filho Renato Opice Blum, coadjuvado por 
Marcos Bruno, Juliana Abrusio, Rony Vainzof, Camila do Vale 
Jimene, Caio César Carvalho Lima e por mim.

Com essa árvore frondosa, criamos e fizemos acon-
tecer o futuro.

José Roberto Opice Blum

São Paulo, segundo semestre de 2017
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PIONEIRISMO, LIDERANÇA  
 E RECONHECIMENTO

S e fosse possível resumir os vinte anos de trajetória 
do Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advoga-
dos Associados em poucas palavras, pioneirismo, 

liderança e reconhecimento talvez fossem as mais exatas 
para retratar o caminho percorrido até aqui.

Desde sua fundação em 1997, o escritório teve 
sua história intrinsecamente vinculada ao surgimento da 
internet comercial no Brasil, assim como às primeiras dis-
cussões jurídicas envolvendo a evolução da tecnologia da 
informação e da comunicação. Mais do que testemunhas, 
fomos atores importantes no surgimento do Direito Digi-
tal e suas vertentes.

São inúmeros os exemplos da atuação neste 
campo, que hoje ocupa parte central da vida da socieda-
de e influencia o dia a dia das pessoas e do setor produ-
tivo. O escritório participou ativamente dos mais rele-
vantes debates legislativos, como a Medida Provisória 
2.200/01, que, ao instituir a Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira, permitiu a garantia da autenticida-
de, integridade e a validade jurídica de documentos em 
forma eletrônica.

Em pé:  
Caio César Carvalho Lima,  

Juliana Abrusio, Rony Vainzof, 
Marcos Gomes da S. Bruno, 

Camilla do Vale Jimene.  
Sentados:  

José Roberto Opice Blum  
e Renato Opice Blum
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Também contribuiu para o esboço de textos importantes, 
como a Lei 12.737/12, conhecida como Lei Carolina Dieckmann, 
que tipifica criminalmente os delitos informáticos, e estabele-
ce parâmetros para a proteção de dados e informações em dis-
positivos eletrônicos. Sem falar no Marco Civil da Internet (Lei 
12.965/14), carta principiológica que estabelece princípios, 
garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. 

O desenvolvimento rápido e constante da tecnologia 
e dos ambientes digitais nos obriga a permanecer atentos ao 
surgimento de conceitos novos, relevantes e já em aplicação. 
O escritório tem atuado de maneira pioneira em casos que 
envolvem temas ainda pouco conhecidos do público em ge-
ral como Big Data, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, 
Blockchain e Criptomoedas.

Com essa mesma motivação, também fazemos parte 
da coordenação de pioneiros e atualizados cursos de especiali-
zação e extensão em Direito Digital em renomadas faculdades, 
como Insper e Escola Paulista de Direito, além de lecionar em 
cursos de graduação e pós-graduação na USP, Mackenzie, FGV, 
FIA, FIAP, IBTA, entre outras.

Tal trajetória desbravadora credenciou o escritório a 
ocupar posições de liderança em diversas associações voltadas 
ao estudo e debate do Direito Digital, tais como: a coordenação 
da Comissão de Direito Digital do Conselho Superior de Direito 
da Fecomercio-SP; a coordenação da Comissão de Estudo em 
Tecnologia e Informação do Instituto dos Advogados de São 
Paulo (IASP); a coordenação do Grupo de Estudo de Segurança 
Cibernética do Departamento de Segurança da FIESP; a coor-
denação do Grupo de Trabalho em Compliance Digital da LEC, 
dentre outras.

 Nossos sócios participam frequentemente de con-
gressos internacionais para ministrar palestras na área de 
atuação do escritório, tais como: Cooperation Against Cyber-
crime, Council of Europe; ITECHLAW – International Technol-
ogy Law Association-American Bar Association (ABA); The 
Sedona Conference; Euroforum; ISSA - Information Systems 
Security Association; DCOI - Defensive Cyberspace Opera-
tions & Intelligence; HTCIA - High Technology Crime Investiga-
tion Association; Inter-American Federation of Lawyers; Inter-
national Association of Privacy Professionals, dentre outros.
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O resultado desta longa e consistente atuação trouxe o reco-
nhecimento dentro e fora do país. O Opice Blum, Bruno, Abru-
sio e Vainzof Advogados Associados é recomendado pelos 
principais diretórios jurídicos internacionais, tais como Cham-
bers & Partners Latin America, Who’s Who Legal, Legal 500 e 
Best Lawyers. No front doméstico, aparecemos como um dos 
escritórios mais admirados na Revista Análise Advocacia.

Em nosso modelo de atuação apostamos na força 
do trabalho em equipe e no conhecimento adquirido em duas 
décadas de atividades. Por isso, nos orgulhamos do escritório 
que criamos, dos profissionais que ajudamos a desenvolver e 
dos clientes e parceiros que cultivamos com muita estima. 

Nos últimos vinte anos, contribuímos com projetos 
inovadores que permitiram a evolução tecnológica no Brasil e 
no mundo com segurança jurídica. Também constituímos uma 
verdadeira e sólida rede social de amigos, envolvendo colabo-
radores e ex-colaboradores, clientes, prestadores de serviços e 
inúmeros operadores do Direito, a quem agora homenageamos 
por meio desta publicação. 

Que o escritório possa continuar a prestar serviços le-
gais especializados, com excelência e valores éticos, pautado 
pela defesa de direitos e prevenção de conflitos, com foco no 
desenvolvimento tecnológico e proporcionando resultados 
positivos aos nossos clientes, parceiros e colaborares.

O objetivo da coletânea que apresentamos a vocês é 
o de festejar, compartilhar e agradecer a trajetória do Opice 
Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof Advogados Associados. Es-
peramos que desfrutem. 

Boa leitura!

São Paulo, segundo semestre de 2017

Sócios do escritório Opice Blum, Bruno,  

Abrusio e Vainzof Advogados Associados
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Renato M.S. Opice Blum 
Mestre pela Florida Christian 

University, advogado  
e economista. Professor 

coordenador do curso de  
Direito Digital do Insper.

Juliana Abrusio 
Professora da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, 
Mestre pela Università  

degli Studi di Roma Tor Vergata  
e Doutoranda em Direito  

pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo.

Riscos legais 
em realidade 
virtual, realidade 
aumentada 
e inteligência 
artificial

Autor

Um breve passeio pelo conhecimento dos fres-
cores tecnológicos mais recentes é capaz de nos 
levar a acreditar que estamos vivendo o futuro 
ainda mais surpreendente do que aquele rela-
tado nos filmes de Hollywood. Não apenas para 
fins práticos do cotidiano, mas na educação, na 
medicina, nas relações sociais e na ciência em 
geral, os avanços percebidos são notáveis.

De fato, se as invenções da prensa e do 
telefone causaram impactos históricos, o que ve-
mos com a tecnologia atual – quase diariamente 
– é o reescrever da forma como sentimos, agi-
mos e mudamos o mundo. As novas realidades 
virtuais e o incremento da inteligência artificial, 
em suas diversas modalidades, estão cumprin-
do tais papéis de forma profusa.

Assim, arrebatados – porém lúcidos – 
com as fascinações dessa fase singular de de-
senvolvimento da humanidade, neste texto va-
mos nos debruçar sobre certos detalhes, para 
verificar algumas aplicações dessas tecnologias, 
ponderações fundamentais e alertas indispen-
sáveis para sua sensata fruição. 
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Especialistas garantem: 2016 é o ano da realida-
de virtual, como mostra o artigo “Realidade virtual 
deve finalmente entrar na vida dos consumidores”. 
In Estadao.com. (este artigo foi originalmente escri-
to em 2016.) É evidente que o desenvolvimento 
deste conceito é trabalhado há vários anos, mas 
em 2016 projetos relevantes evoluíram com 
destaque para atingir níveis comerciais. 

Aliás, justamente no plano comercial, 
as ideias da virtual reality (VR) ganharam força: 
a apresentação de óculos, com custo razoável 
para viabilizar a experiência de imersão na rea-
lidade virtual, chamou a atenção de diversas 
empresas. Desde o emprego em campanhas de 
marketing, vídeos artísticos e, principalmente 
em games, estudos para a sua massificação são 
financeiramente incentivados e, por isso, cres-
cem a todo o vapor. “2016 – O ano da Realidade 
Virtual” In G1. A disponibilização dessa vivência 
de modo atrativo nas redes sociais, em especial, 
certamente representará grande impulso para 
a popularização. “Facebook reforça realidade vir-
tual com acessórios para Oculus Rift” In G1. 

A medicina também tem usufruído da 
tecnologia em comento, verificando-se com 
cada vez mais frequência notícias de expansão 
de sua destinação em terapias e tratamentos. 
“Realidade Virtual e Medicina: Aplicações da Rea-
lidade Virtual para Tratamento e Cura de Pessoas” 
In VR Tech News. 

VEJA O SITE

VEJA O SITE

VEJA O SITE

VEJA O SITE

Realidade virtual 
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Os profissionais da educação, igualmente, anali-
sam as formas e possibilidades para a sua apli-
cação pedagógica. As expectativas são de que os 
custos de realização de treinamentos variados 
em ambientes controlados de VR possam ser re-
duzidos, a fim de ampliar o conhecimento “prá-
tico” de estudantes. Vale dizer, inclusive, que a 
manipulação, a moldagem e a construção de 
objetos têm sido atividades valorizadas nos pro-
jetos de realidade virtual, mostrando-se absolu-
tamente pertinentes para fins de aprendizado.

É fato que simulações de moldagens vêm 
ganhando espaço, entre outros motivos positi-
vos, por conta de algumas limitações das cone-
xões imersivas, que ainda representam desafios 
a serem superados pelos desenvolvedores. 

O principal deles, com certeza, é o efeito 
colateral de lapso de convicção, que é a reação do 
organismo ao delay, mesmo que mínimo, entre as 
ações da pessoa e a resposta do sistema aos atos. 
Esse processo costuma gerar náuseas e enjoos, 
especialmente em ambientes virtuais que exijam 
muito deslocamento. “Tudo é Real” In UOL TAB.

Importa indicar, de modo complementar, 
que além dos efeitos do lapso de convicção, há 
questionamentos quanto a outras consequên-
cias físicas, tais como problemas de visão, decor-
rentes de horas de exposição à realidade virtual. 
Reações em crianças (vulneráveis em geral) não 
estão completamente mapeadas e esclarecidas. 
Por isso, por mais gigantescos que possam pa-
recer os potenciais aproveitamentos das novida-
des em questão, como sempre deve ocorrer nos 
períodos de sedimentação de um lançamento, 
providências mínimas de prevenção são essen-
ciais para seu deleite com precaução.

VEJA O SITE

Realidade virtual 
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Além do inescapável bom senso, a legislação bra-
sileira nos fornece alguns elementos para análi-
se da questão. O Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078/1990) assim dispõe:M

Art. 8 - Os produtos e serviços colocados no 
mercado de consumo não acarretarão riscos à 
saúde ou segurança dos consumidores, exceto 
os considerados normais e previsíveis em de-
corrência de sua natureza e fruição, obrigan-
do-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a 
dar as informações necessárias e adequadas a 
seu respeito.
Parágrafo único. Em se tratando de produto 
industrial, ao fabricante cabe prestar as infor-
mações a que se refere este artigo, através de 
impressos apropriados que devam acompa-
nhar o produto.

Art. 9 - O fornecedor de produtos e serviços po-
tencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou 
segurança deverá informar, de maneira osten-
siva e adequada, a respeito da sua nocividade 
ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de 
outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

Como se nota, a legislação exige que pro-
dutos colocados no mercado contenham infor-
mações expressas a respeito de seus efeitos, 
seja pelo uso normal ou prolongado. No caso es-
pecífico de produtos que possibilitam a imersão 
virtual é necessário, evidentemente, que sejam 
explicitados aos usuários todos os eventuais ou 
prováveis efeitos adversos. E o indivíduo, antes 
de começar a usá-los precisa estar ciente de 
suas condições pessoais e fazer as ponderações 
sobre tais efeitos. 

Realidade virtual 
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No que concerne à utilização por crianças e 
menores de idade em geral, esse cuidado pre-
cisa ser redobrado, em atenção ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990). É de 
responsabilidade dor fornecedores a realização 
de estudos aprofundados sobre as consequên-
cias efetivas da realidade virtual sobre a saúde 
de menores para a oferta de produtos dirigidos 
a esse público. 

A venda de certos produtos considerados pe-
rigosos, outrossim, nos termos do artigo 81 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser 
controlada. Conforme lição de Válter Kenji Ishi-
da, o rol de proibições de venda da lei não é 
taxativo, podendo ser ampliado por atuação do 
juiz da Infância e da Juventude.

É oportuno esclarecer, também, que o 
acesso indistinto e exagerado a quaisquer fer-
ramentas virtuais constitui risco de dano na 
formação de crianças e adolescentes, conforme 
alerta Renato Porto:

É importante ressaltar ainda que crianças que 
nascem dentro de um ambiente absolutamen-
te virtualizado não conseguem distinguir com 
clareza a diferença entre mundo real e mundo 
virtual, fazendo com isso que se tornem ainda 
mais vulneráveis [sic].

Estatuto da Criança e do 
Adolescente – Doutrina e 
Jurisprudência, p. 125

“Pequenos Navegantes: a 
influência da mídia nos  
hábitos de consumo do  
público infanto-juvenil”.  
In Direito Privado e  
Internet, p. 377.

Realidade virtual 
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Dessa forma, pais e responsáveis devem estar 
atentos à experimentação saudável da nova 
tecnologia por crianças e adolescentes, com li-
mitação de tempo de acesso e vigilância quanto 
a eventual compulsividade e efeitos colaterais 
inesperados.

“Vício em Games pode causar depressão, fobia 
e ansiedade em crianças e adolescentes”

“Vício em games tem efeitos negativos sobre fa-
mília e escola, diz pesquisa”

No tocante à segurança, outro fator preci-
sa ser considerado: embora a realidade seja vir-
tual, diversas reações físicas podem ser deman-
dadas do usuário, conforme o tipo de finalidade 
escolhida. Passos, viradas bruscas, agachamen-
tos, saltos, gritos e outras manifestações, volun-
tárias e involuntárias, podem acometer usuários 
inseridos nessa modalidade de conexão. Logo, 
para execução confiável, é imprescindível que o 
ambiente físico escolhido para a vivência de imer-
são seja seguro, livre de obstáculos e que não in-
comode – óbvia e abusivamente – outras pessoas.

Nesse ponto, encontramos grande seme-
lhança entre as medidas de prevenção na reali-
dade virtual com as indicadas para a realidade 
aumentada, que serão analisadas a seguir. 

Constitui contravenção 
penal a perturbação do 

sossego alheio, conforme 
dispõe o artigo 42 da Lei 

de Contravenções Penais 
(Decreto-lei 3688/1941).

VEJA O SITE

VEJA O SITE

Realidade virtual 
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Impulsionando grande adesão – principalmente 
em games –, a realidade aumentada aproveita o 
mundo físico real como palco para a inserção de 
elementos virtuais. Dispositivos pessoais focali-
zam o ambiente e, por meio de aplicativos especí-
ficos, adicionam objetos, avatares, ou populares 
“monstrinhos” ao cenário capturado pela câmera 
do usuário, como no famoso game Pokémon Go, 
que virou febre em diversos países e no Brasil..

Experiências dessa natureza vêm cau-
sando entusiasmo ao permitir, com base em 
dados de geolocalização, que as odisseias mais 
variadas sejam vividas em ambientes abertos e 
nas ruas das cidades, exigindo que as pessoas 
se movimentem. No entanto, a conexão impru-
dente da realidade aumentada tem tornado 
recorrentes os relatos de situações absurdas 
advindas, especialmente, de jogos (queda em 
abismos, atropelamentos, roubos, etc.).

Mas além de descuidos dos usuários com 
a própria incolumidade física, também estão 
sendo noticiados abusos com relação aos lo-
cais de prova da realidade aumentada: ambien-
tes total ou parcialmente privados estão sendo 
acessados indevidamente, sem atenção às re-
gras para entrada ou permanência. 

Por isso, é oportuno salientar: ambientes 
com acesso ao público não são, necessariamente, 
sinônimos de espaços públicos. Isso significa que 
muitos locais abertos (igrejas, shoppings, estabele-
cimentos comerciais, etc.) são privados e seguem 
regras de acesso fixadas pelos proprietários, que 
podem fazer restrições para a permanência. Tem-
plos religiosos, por sua vez, têm proteção constitu-
cional garantida e não podem ter inconvenientes 
causados por pessoas sedentas de ensaios virtuais. 

Realidade 
aumentada
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Ademais, há locais com regras rígidas de restri-
ção a câmeras ou celulares (cinemas, teatros) 
e, por isso, a apreciação em certos ambientes 
pode trazer problemas jurídicos aos entusiastas 
mais insistentes.

No mais, é importante registrar que há 
outro tipo de medida preventiva indissociável a 
qualquer que seja o tipo de aplicação tecnológica 
escolhida: a leitura dos termos e condições dos 
contratos de serviços, bem como das políticas de 
proteção de dados adotadas pelos fornecedores. 

São notórios e conhecidos diversos casos 
em que as exigências de fornecimento de dados 
e informações personalíssimas para acesso aos 
produtos e serviços extrapolam a razoabilidade. 
Assim, para apurações saudáveis e conscientes, 
é imprescindível que interessados reservem tem-
po para verificar a quais riscos, tratamentos e 
compartilhamentos seus dados pessoais podem 
estar sujeitos. Assim adverte Danilo Doneda:

O tratamento de dados pessoais, em particular 
por processos automatizados, é, ao mesmo tem-
po, uma atividade que apresenta riscos cada 
vez mais claros. Risco que se concretiza na pos-
sibilidade de exposição e utilização indevida ou 
abusiva de dados pessoais; na eventualidade de 
esses dados não serem corretos e representa-
rem erroneamente seu titular; na utilização por 
terceiros sem o conhecimento ou autorização 
de seu titular; na eventualidade de eles serem 
utilizados para fins discriminatórios, somente 
para citar algumas hipóteses concretas. Daí a 
necessidade de mecanismos que possibilitem 
à pessoa deter conhecimento e controle sobre 
seus próprios dados– que são, no fundo, expres-
são direta de sua própria personalidade.

“O Direito Fundamental à Proteção 
de Dados Pessoais”. In Direito 
Privado e Internet, p. 61-2. 

Realidade 
aumentada
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No Brasil, embora o Marco Civil da Internet (Lei 
12.965/2014) tenha avançado louvavelmente 
na proteção dos direitos relacionados à inter-
net, não há legislação específica e minuciosa 
aprovada para a proteção de dados pessoais 
(dados sensíveis, biométricos, etc.). Existem 
alguns projetos de lei importantes que preten-
dem regular a matéria, mas se encontram em 
discussão há tempo considerável e sem apa-
rente previsão de votação. 

Por essa razão, ainda que o Judiciário 
sempre possa ser chamado a amparar aqueles 
que carecem de tutela, prudência e vigilância 
continuam sendo as melhores e mais eficazes 
ferramentas para prevenir danos e dissabores.

 Com destaque aos incisos 
II e III do artigo 3º da lei, 
que tratam da proteção da 

privacidade e dados 
pessoais.

 Projetos de Lei: 
5.276/2016 (Câmara), 

181/2014 e 330/2013 
(Senado), por exemplo.

Realidade 
aumentada
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Os chatbots estão por toda parte. Programas 
que funcionam como verdadeiros auxiliares 
virtuais e capacidade para interagir com huma-
nos (tecnologia cognitiva) estão se espalhando 
por redes sociais, smartphones e objetos da 
IOT (internet of things ou internet das coisas). 
Resumidamente, destinam-se a fornecer in-
formações com rapidez e resolver pequenas 
tarefas, facilitando, agilizando e finalizando ati-
vidades que antes dependiam exclusivamente 
da ação humana. “Chatbots vão dominar seu 
smartphone – entenda por quê”. In Exame.com.

Juridicamente falando, a principal re-
serva para adesão é a incerteza com relação à 
segurança dos dados manipulados pelos bots, 
com a consequente possibilidade de violação 
da privacidade. 

Não são incomuns notícias a respeito de 
obtenção indevida de dados ou acidentes oca-
sionados por invasão e falhas em objetos ligados 
à rede. Isso tem ocorrido, segundo especialistas, 
porque boa parte desses programas ainda é vul-
nerável em termos de proteção da informação, 
com estratégia frágil para a salvaguarda adequa-
da de dados. “Big Brother” da Vida Real: Conheça o 
site que dá acesso a câmeras on-line”. In Veja.com.

Logo, a probabilidade real de obtenção 
indevida de dados pessoais ou quaisquer ou-
tras informações que o indivíduo não deseja 
que sejam acessados por terceiros representa 
sério obstáculo a ser driblado pelos desenvol-
vedores dessa área, por constituir considerá-
vel risco atentatório contra o indevassável di-
reito de privacidade. 

VEJA O SITE

VEJA O SITE

Inteligência 
artificial
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Aliás, vale citar a lição de Marcel Leonardi, que 
explica:

O atributo básico do direito à privacidade se-
ria, portanto, a capacidade de o indivíduo 
controlar a circulação de informações a seu 
respeito [...] a privacidade não é a simples au-
sência de conhecimento alheio sobre fatos da 
vida privada do indivíduo, mas sim o controle 
exercido sobre essas informações e esses da-
dos pessoais. A privacidade [...] não significa 
apenas o direito de ser deixado em paz, mas 
também o direito de determinar quais atribu-
tos de si serão usados por outros. 

Desse modo, considerando as dúvidas 
relacionas à possibilidade de controle pleno 
das informações armazenadas pelos auxiliares 
tecnológicos, até que haja notícias a respeito do 
amadurecimento dos sistemas de tratamento 
e preservação de dados (o que, obviamente, é 
obrigação dos fornecedores, conforme legisla-
ção de proteção ao consumidor), cabe ao usuá-
rio previdente o alerta de vigilância e cuidados 
máximos na interface com esses equipamentos 
e programas. 

Fornecimento de dados com restrições, 
atualização constante dos sistemas, manuten-
ção e atenção inequívoca com informações sen-
síveis são medidas acautelatórias básicas para 
que poder se servir com tranquilidade das facili-
dades oferecidas pela tecnologia.

Tutela e Privacidade  
na Internet, p. 67/68. 

VEJA O LIVRO

Inteligência 
artificial
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Como se pode notar, é quase impossível estar 
plenamente atualizado a respeito de todas as 
novas tecnologias lançadas. Que dizer, então, 
dos aproveitamentos possíveis de sua utilização! 

A velocidade do desenvolvimento da 
ciência da informação é imensa e, com as funcio-
nalidades das imersões da realidade virtual, da 
realidade aumentada e o auxílio de ferramentas 
de inteligência artificial, o amanhã parece abso-
lutamente promissor. 

Contudo, os antigos mecanismos de pre-
venção continuam sendo plenamente eficazes: 
bom senso, reserva de informações e dados, cri-
térios na escolha de fornecedores, consciência de 
regras contratuais e, acima de tudo, o respeito à 
legislação são apenas alguns dos atributos essen-
ciais do usuário zeloso da própria privacidade.

Por isso, é fundamental reforçar: o direi-
to “de ser deixado em paz” começa com o pró-
prio usuário e com as decisões sobre o que se 
deve consumir na internet. Se cada indivíduo 
insculpir-se do dever inolvidável de cuidar com 
diligência de seus próprios dados e dispositivos 
conectados, entende-se que, de certa forma, da-
nos podem ser evitados, e crimes, inviabilizados. 

Cuidado e  
bom senso  
dos usuários  
é fundamental
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Validade  
da contratação 
eletrônica

Autora

A evolução tecnológica alterou definitivamente 
os padrões culturais e econômicos da socieda-
de contemporânea, com a criação de novas for-
mas de relacionamento e comunicação entre os 
indivíduos. Hoje vivemos a era da cibercultura, 
fortemente marcada pelas tecnologias digitais.

Caminhamos a passos largos para o cibri-
dismo, cultura que concretizará uma realidade 
mista, na qual serão combinados simultanea-
mente o mundo real (off-line) e o mundo virtual 
(on-line). O digital ampliará o real, em vez de 
competir com ele. 

Ao longo desta década, as aplicações tec-
nológicas serão utilizadas essencialmente para 
permitir maior interatividade entre as pessoas, 
de forma mais intensa, profunda e focada. Na-
turalmente, a contratação por meio digital se 
tornará a forma mais comum de transacionar. 

Nesse novo universo digital, não seria 
razoável negar a validade jurídica dos contratos 
pactuados por meios eletrônicos somente por-
que empreendidos por outras ferramentas que 
não o papel.

O Brasil ainda não produziu um marco norma-
tivo específico que regulamente a questão do 
aceite em contratos eletrônicos. No entanto, o 
silêncio legislativo não acarretou prejuízos àque-
les que pretendem assim transacionar, uma vez 
que o contrato constitui negócio jurídico consa-
grado no ordenamento vigente, de modo que 
apenas o meio utilizado para a formalização da 
declaração de vontade sofreu evolução em ra-
zão do avanço tecnológico.
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Em nosso entendimento, a validade jurídica da ce-
lebração de contratos por meio da internet pode 
ser sustentada com base em diversos princípios 
consagrados no ordenamento jurídico, como a li-
berdade de forma da contratação, a equivalência 
funcional, a atipicidade da prova e o livre conven-
cimento motivado do juiz, bem como nas previ-
sões do novo Código de Processo Civil sobre o 
valor probatório do documento eletrônico.

Conforme é sabido, o princípio da liberda-
de de forma de contratação para validade jurídica 
da declaração de vontade encontra-se plasmado 
no art. 107 do Código Civil. Ainda, para a validade 
do negócio jurídico, são necessários agentes ca-
pazes, objeto lícito, possível, determinado ou de-
terminável e forma prescrita ou não defesa em lei, 
nos termos do art. 104 do mesmo diploma legal. 

Maria Helena Diniz ensina: 

Nosso Código Civil inspira-se no princípio da 
forma livre, o que quer dizer que a validade da 
declaração da vontade só dependerá de forma 
determinada quando a norma jurídica explici-
tamente o exigir. A forma livre é qualquer meio 
de exteriorização da vontade nos negócios jurí-
dicos, desde que não previsto em norma jurídi-
ca como obrigatório: palavra escrita ou falada, 
mímica, gestos e até mesmo o silêncio. 

Ronaldo Alves de Andrade entende que: 

O contrato eletrônico não tem um perfil ou na-
tureza jurídica distinta da dos contratos em ge-
ral. Não se trata de nova espécie não tipificada 
de contrato, como são os contratos de leasing, 
de franquia, de cartão de crédito, etc. Em ver-
dade, é tão somente um novo e atual meio de 
se efetivar um contrato, cuja instrumentação 
pode ser aportada em mídia eletrônica. 

Validade  
da contratação 
eletrônica

DINIZ, Maria Helena.  
Código Civil Anotado.  
São Paulo: Saraiva, 2004, p. 132.

ANDRADE, Ronaldo Alves de. 
Contrato Eletrônico no Novo Código 
Civil e no Código do Consumidor. 
Barueri: Manole, 2004, p. 31.
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Portanto, em regra geral, todo negócio jurídico 
pode ser celebrado por qualquer dos meios de 
comunicação de que dispõe o homem, inclusi-
ve o eletrônico. A validade do negócio jurídico 
requer forma especial somente quando a lei as-
sim o exigir. 

Por sua vez, o princípio da equivalência 
funcional consiste na garantia de que os con-
tratos pactuados por suporte digital tenham 
reconhecidos os mesmos efeitos conferidos aos 
contratos em suporte cartáceo. 

Fábio Ulhôa Coelho sustenta: 

Pelo princípio da equivalência funcional, afir-
ma-se que o suporte eletrônico cumpre as mes-
mas funções que o papel. Aceita essa premissa, 
não há razões para se considerar inválido ou 
ineficaz o contrato tão só pela circunstância de 
ter sido registrado em meio magnético. 

Jorge José Lawand leciona:

[...] princípio fundamental que rege a disciplina 
dos contratos eletrônicos é o que veda qualquer 
espécie de diferenciação entre os contratos 
clássicos, produzidos em papel e reconhecida 
a sua legitimidade através de um tabelionato 
de notas, e os contratos efetivados através dos 
meios eletrônicos, em especial pela Internet. Vi-
sa-se impedir qualquer espécie de preconceito 
com relação ao que consta da rede mundial de 
computadores. 

Assim, conclui-se que não podem ser 
negadas a validade ou a eficácia jurídica dos 
contratos pactuados por meios eletrônicos so-
mente porque foram empreendidos por outras 
ferramentas que não o suporte cartáceo.

Validade  
da contratação 
eletrônica

COELHO. Fábio Ulhôa.  
Curso de Direito Comercial: 
Contratos, Falência e Recuperação 
de Empresas.  
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 56.

LAWAND, Jorge José.  
Teoria Geral dos Contratos 
Eletrônicos.  
São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 
2003, p. 44.
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Validade  
da contratação 
eletrônica

Em continuidade, o novo Código de Processo 
Civil manteve, em seu art. 369, a regra anterior-
mente consagrada da atipicidade dos meios de 
prova, podendo-se provar os fatos por qualquer 
meio, ainda que não previstos especificamente 
na legislação em vigor, desde que as provas te-
nham sido obtidas de forma lícita e moral.

Do mesmo modo, o novo Estatuto Pro-
cessual manteve, em seu art. 131, o princípio do 
livre convencimento motivado do juiz, poden-
do o magistrado apreciar livremente as provas 
produzidas no processo, de acordo com a sua 
própria convicção, sem restringir-se a qualquer 
norma legal preestabelecida.

Augusto Tavares Rosa Marcacini ensina: 

[...] parece claro que, nos modernos sistemas 
processuais, que prezam pela liberdade da 
prova, não há necessidade de qualquer previ-
são legislativa para que os novos instrumentos 
tecnológicos possam servir como elemento de 
convicção em um processo judicial (...) em um 
modelo orientado pelo livre convencimento 
motivado, não parece adequado que o legis-
lador tente a priori fixar o “valor probante” 
dessas provas informáticas. Compreender tal 
valor probante exige não a criação de leis e 
mais leis, mas o entendimento da tecnologia 
utilizada, quais os seus limites, seus pontos 
falhos e, portanto, qual a sua capacidade de 
retratar fielmente a verdade. Daí, acreditar ou 
não nos fatos trazidos ao processo por meio de 
alguma nova tecnologia é mera consequência 
do uso da razão. 

MARCACINI, Augusto Tavares 
Rosa. Documentos digitalizados: 
originais, cópias e a nova Lei n.º 
12.682/2012. In: PAESANI, Liliana 
Minardi (Coord.). O Direito na 
Sociedade da Informação III – A 
Evolução do Direito Digital.  
São Paulo: Atlas, 2013, p. 39.
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Conclui-se, portanto, que a contratação por 
meios eletrônicos, ainda que não fosse especi-
ficada precisamente no ordenamento jurídico, 
poderia ser empregada como prova em juízo, 
sendo pertinente o entendimento da tecnologia 
utilizada, de modo a demonstrar sua real capa-
cidade técnica em retratar fielmente a verdade.

Em verdadeira inovação, o novo Código 
de Processo Civil inseriu, no capítulo das pro-
vas, seção específica para tratar dos documen-
tos eletrônicos, consubstanciada apenas em 
três artigos.

O art. 439 estabelece que a utilização de 
documentos eletrônicos no processo convencio-
nal (papel) dependerá de sua conversão à forma 
impressa e da verificação de sua autenticidade. 
Significa dizer, em processos que ainda trami-
tam em papel, que o documento eletrônico deve 
ser apresentado em forma impressa.

Cassio Scarpinella Bueno esclarece: 

A primeira das regras, o art. 439, impõe a con-
versão à forma impressa do documento eletrô-
nico para ser apresentada em processo conven-
cional, isto é, em papel, ressalvada a verificação 
de sua autenticidade. A exigência pressupõe, 
evidentemente, que os autos do processo não 
sejam eles próprios eletrônicos, por isso a refe-
rência a “processo convencional”. 

Em sequência, o art. 440 preordena que 
o juiz apreciará o valor probante do documen-
to eletrônico não convertido (mantido em su-
porte digital), assegurado às partes o acesso 
ao seu teor.

BUENO, Cassio Scarpinella. Novo 
Código de Processo Civil Anotado. 
São Paulo: Saraiva, 2015, p. 301.

Validade  
da contratação 
eletrônica
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Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenahrt 
criticam: 

[...] estabelece o código que, se o documento 
não for convertido ao meio físico, pode o juiz 
dar-lhe o valor que entender adequado, desde 
que assegure às partes do processo o seu teor 
(art. 440 do CPC/2015). Novamente, um precei-
to sem qualquer valor. Afinal, sempre cabe ao 
juiz a avaliação do valor probante de todas as 
provas, sendo também inquestionável que as 
partes devem ter direito de acessar as fontes de 
prova realizadas até para que possam exercer 
o contraditório. 

Por fim, o novo Código de Processo Civil 
admitiu, em seu art. 441, expressamente como 
prova, os documentos eletrônicos, produzidos 
e conservados com a observância da legislação 
específica. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins 
Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e 
Rogério Licastro Torres de Mello sustentam: 

O NCPC não estabelece regras para a produ-
ção e conservação de documentos eletrônicos, 
remetendo essa matéria para a legislação es-
pecífica. Com efeito, tratando-se de questões 
sujeitas a alterações decorrentes do estado da 
técnica e da experiência – ainda recente – dos 
tribunais, o legislador houve por bem deixar 
sua regulação para a legislação própria. 

Assim, de acordo com as novas regras 
processuais, os documentos eletrônicos consti-
tuem provas perfeitamente admissíveis, previs-
tas expressamente no estatuto processual, atri-
buindo-lhes o julgador a carga probatória que 
entender cabível. 

Validade  
da contratação 
eletrônica
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CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; 
RIBEIRO, Leonardo Ferres da 
Silva; MELLO, Rogério Licastro 
Torres de. Primeiros Comentários 
ao Novo Código de Processo Civil. 
São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, 2015, p. 721.

MARINONI, Luiz Guilherme; 
ARENHART, Sérgio Cruz.  
Prova e Convicção. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2015, p. 625.
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As facilidades proporcionadas pelas novas 
tecnologias são indiscutíveis. Contudo, essas 
ferramentas também propiciaram vulnerabi-
lidades, que acabam por impactar o univer-
so jurídico. Embora a declaração de vontade 
por meio eletrônico, em nosso entendimento, 
deva ser considerada juridicamente válida, é 
importante lembrar que a contratação eletrô-
nica realizada por meio digital não está livre 
de sofrer contestações.

Isso porque somente é possível atribuir 
um manto de eficácia jurídica plena aos docu-
mentos eletrônicos se estes possuírem deter-
minadas características que tornem possíveis 
a certeza de autoria (autenticidade) e a garan-
tia de veracidade do conteúdo (integridade), 
uma vez que arquivos digitais podem ser facil-
mente adulteráveis.

Não se pode perder de vista que é ex-
tremamente fácil um indivíduo se passar por 
outro na internet. Nessa toada, essa vulnera-
bilidade está relacionada à certeza de autoria, 
pois nem sempre o que parece ser no meio ele-
trônico efetivamente o é, pois o autor aparente 
pode não ser o autor real. 

Essa é a principal problemática que as-
sola os negócios jurídicos celebrados via inter-
net, porque não há garantia absoluta de que 
o usuário que aceitou o contrato eletrônico é 
aquela pessoa que diz ser.

Problemáticas 
na contratação 
eletrônica
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Edilberto Barbosa Clementino explica: 

A certeza de autenticidade deve ser uma carac-
terística que diga respeito à pessoa do signatá-
rio do documento e não de um equipamento que 
este utilize. É necessário que (...) tenha-se abso-
luta certeza de que o remetente indicado seja 
efetivamente o signatário daquele documento 
eletronicamente produzido e transmitido. 

Ainda, por meio da aplicação de recursos 
tecnológicos, é possível alterar o conteúdo de do-
cumentos digitais. Considerando que os contratos 
em geral – independentemente do suporte em 
que estão armazenados – compreendem direitos 
e obrigações, se alterados indevidamente, podem 
gerar graves consequências jurídicas. Assim, a ga-
rantia de integridade do documento é essencial. 

Todavia, é importante ponderar que a 
mesma tecnologia que permite a alteração do 
conteúdo de um documento também gera regis-
tros eletrônicos dessa atividade, deixando vestí-
gios da alteração indevida, identificável por meio 
de perícia técnica. 

Daniel Lynch e Leslie Lundquist lecionam: 

[...] se um contrato de dez páginas tiver sido as-
sinado manualmente na décima página, não há 
garantia nenhuma de que as primeiras nove pá-
ginas não foram alteradas de alguma maneira. 
Se o contrato for assinado usando-se assinatu-
ras digitais, uma terceira parte poderá se certifi-
car de que nenhum byte do contrato foi alterado. 

Desse modo, deve-se considerar como re-
quisitos para que a contratação eletrônica seja 
minimamente segura sob o aspecto jurídico a 
possibilidade de identificação do emitente da de-
claração de vontade registrada e a proteção con-
tra modificações posteriores à sua assinatura. 

Problemáticas 
na contratação 
eletrônica

CLEMENTINO, Edilberto Barbosa. 
Processo Judicial Eletrônico. 
Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 95/96.

LYNCH, Daniel; LUNDQUIST, 
Leslie. Dinheiro Digital:  
O Comércio na Internet. Rio de 
Janeiro: Ed. Campus, 1996, p. 180.
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A Medida Provisória nº 2.200/2001 instituiu uma 
cadeia hierárquica e de confiança por meio da 
criação da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil), a fim de viabilizar a emis-
são de certificados digitais para a identificação 
dos indivíduos na internet. 

O texto estabelece expressamente que 
os documentos eletrônicos certificados digital-
mente, no âmbito da ICP-Brasil, terão garantia 
de autenticidade, integridade e validade jurídica, 
por força do disposto em seu art. 1º. 

Assim, o emprego de certificado digital 
para a assinatura de contratos firmados eletro-
nicamente sanaria todos os riscos associados à 
garantia de autoria e de integridade, uma vez 
que é tutelado legalmente. 

No entanto, a adoção desse mecanismo 
poderia inviabilizar inúmeras relações jurídicas, 
pois nem todos os contratantes são detentores 
de certificado digital, na medida em que envolve 
custos financeiros para os seus titulares.

Nessa senda, a medida provisória prevê 
uma interessante alternativa: em seu art. 10º, 
parágrafo 2º, estabelece a possibilidade de uti-
lização de outras tecnologias para atribuição 
de autenticidade, integridade e valor jurídico à 
assinatura digital, fora do âmbito da ICP-Brasil, 
desde que as partes acordem nesse sentido.

Com isso, a legislação convalidou a utili-
zação de outro meio de assinatura digital que 
não seja o certificado digital nos moldes tradi-
cionais, desde que o seu emprego tenha sido 
admitido formalmente pelas partes envolvidas. 

Medida 
Provisória 
2.200/2001
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Nessa mesma toada, já sustentamos, em obra 
anterior, que há a possibilidade de utilização 
de outras tecnologias para a assinatura digital, 
diversas da criptografia assimétrica adotada 
pelo ordenamento jurídico, desde que as partes 
acordem nesse sentido. Pode ser citada como 
exemplo a biometria.

O desafio do emprego de tecnologia di-
versa consiste justamente na adoção de recur-
sos que possam demonstrar a garantia de auto-
ria e integridade. 

Medida 
Provisória 
2.200/2001

JIMENE, Camilla do Vale. O Valor 
Probatório do Documento 
Eletrônico. São Paulo: Ed. 
Sicurezza, 2010, p. 57-58.
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Autores

O ano de 2017 tem revelado algumas surpre-
sas no que tange ao debate acerca da natureza 
jurídica das criptomoedas, outrora denomina-
das moedas virtuais. Se nos anos anteriores a 
discussão girava em torno de se reconhecer ou 
não o caráter monetário dos ativos virtuais, a 
celeuma agora parece esquecer-se desse furor 
taxonômico inicial e começa, então, a se voltar 
para a regulação setorial das possibilidades de 
sua aplicação.

A razão para tanto é a natureza camaleô-
nica das criptomoedas, isto é, a adaptabilidade 
de suas funcionalidades conforme o campo so-
cial ou econômico em que elas são utilizadas. 

Se entre os entusiastas das recentes tec-
nologias do campo da informática esse assunto 
é repetido, no universo do Direito, o fato de a 
pluralidade de formas assumidas pelas cripto-
moedas poder resultar em diversas classifica-
ções jurídicas para um mesmo fenômeno assus-
ta profissionais ainda pouco sensíveis, em sua 
maioria, aos novos produtos da tecnologia.

Afinal, um token virtual pode facilmente 
ser considerado uma moeda caso, em deter-
minada localidade, ele se preste a cumprir as 
funções de unidade de conta, reserva de valor 
e meio de pagamento, além, é claro, de preen-
cher o critério teórico adotado pela comunidade 
acerca do que define uma moeda. 

Também pode ser considerado um valor 
mobiliário caso sua funcionalidade, a exemplo 
das Inicial Coin Offerings (ICOs), se revista de ca-
racterísticas próprias de tal ativo. Por exemplo: 
funcionar como um título ou contrato de investi-
mento coletivo que gere direito de participação, 
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de parceira ou de remuneração sobre empreen-
dimento cujos vencimentos advêm do esforço 
de terceiros, conforme apregoa a Medida Provi-
sória nº 10.198/2001 no Brasil. 

Pode, ainda, ser considerado um bem 
incorpóreo sem maiores especificações, tal 
como a Receita Federal brasileira faz para fins 
de tributação.

Na sistematização, feita por Nicole Fobe, 
das manifestações formais ou informais de 29 
países acerca da natureza jurídica das cripto-
moedas, pelo menos 13 classificações jurídicas 
distintas puderam ser encontradas. Entre elas, a 
de serviço, instrumento financeiro, e-money, sis-
tema de pagamento, substituto monetário etc. 

Diante da vastidão de classificações, 
como não pensar em uma verdadeira mudança 
de paradigma jurídico forçada pelos ventos da 
inovação tecnológica?

Tenha essa nova realidade chegado 
ao Brasil atrasada ou não, o fato é que o país 
acaba de tomar ciência da complexidade do 
fenômeno e, talvez, da impossibilidade de do-
miná-lo por meio dos mecanismos tradicionais 
da legislação e da atribuição de uma natureza 
jurídica in abstracto. 

Contaram muito para esse estado de coi-
sas os recentes acontecimentos no plano inter-
nacional no tocante à regulação de criptomoedas 
e, sobretudo, as audiências públicas realizadas 
em nosso país no âmbito da comissão especial 
que discute o Projeto de Lei nº 2.303/2015.

No plano internacional, despertou espe-
cial atenção a regulação da Canadian Securities 
Administrators no que se refere às ICOs.

ACESSE O LIVRO

VEJA O SITE

A natureza 
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O órgão do Canadá, que faz as vezes de uma 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no país, 
além de ter deixado claro que cada ICO é única 
do ponto de vista jurídico e precisa ser avaliada 
por suas características próprias, estabeleceu 
um método composto de quatro regras básicas 
para definir quando a ICO se reveste de aspec-
tos típicos de valores mobiliários. 

Segundo o órgão executivo, a ICO ad-
quire característica de contrato de investimen-
to do gênero quando: (1) se caracterizar como 
um investimento de dinheiro (2) aplicado a um 
empreendimento conjunto e (3) que apresente 
expectativa de lucro (4) que resulte significativa-
mente do esforço de terceiros. 

Mais interessante do que o método ado-
tado pela Canadian Securities Administrators, po-
rém, é a forma como ele será aplicado. Diferen-
temente da famigerada regulação do estado de 
Nova Iorque sobre as Exchanges de criptomoe-
das, que concentrava poderes com alta carga de 
discricionariedade nas mãos do superintenden-
te do Estado, a regulação do Canadá se baseia 
na composição de interesses entre o órgão do 
Estado canadense e o particular que explora ati-
vidade com criptomoedas. 

Dispõe a Canadian Securities Administra-
tors que, no momento de aplicação do método 
proposto, agentes do órgão público e particula-
res envolvidos deverão, cooperativamente, cola-
borar para a interpretação dos requisitos colo-
cados na regulação e, conseguintemente, para 
a definição do conjunto de regras aplicáveis ao 
negócio, levando-se em conta as funcionalida-
des dos ativos virtuais diante do caso concreto. 

A natureza 
jurídica 
camaleônica das 
criptomoedas: 
regulação no 
Brasil e  
no mundo
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Assim, a regulação do Canadá inaugura uma 
nova fase na história institucional das cripto-
moedas ao redor do mundo. 

Se fosse possível traçar uma linha do 
tempo que demonstrasse a passagem do es-
tágio inicial da regulação no mundo acerca do 
tema para o estágio em que ele se encontra 
hoje, tomando a licença, é evidente, de incor-
rer em algum grau de generalização ingênua, 
então seria possível dizer que o mundo tem 
migrado gradativamente de um estágio de des-
confiança em relação às criptomoedas para um 
não só de aceitação, mas, principalmente, de 
esforço de compreensão para aprender a lidar 
com o fenômeno. 

Pense-se, por exemplo, nos primórdios 
da regulação, que foi marcada por uma série de 
proibições, a exemplo do que aconteceu na Chi-
na no final de 2013, quando, pela primeira vez, 
o Bitcoin assistiu a uma queda brusca no preço 
devido à desconfiança do mercado gerada pela 
proibição, no país, de os bancos se envolverem 
em transações com criptomoedas.

Ou, então, tomem-se como exemplo as 
legislações restritivas da Rússia e da Austrália 
em um primeiro momento. No país europeu, as 
criptomoedas saem de um estado de banimen-
to completo para um estágio no qual se pensa 
não somente na legalização dos ativos como 
também na sua transformação em títulos de 
empréstimos federais, conforme anunciou re-
centemente o Ministério das Finanças da Rússia.

VEJA O SITE

VEJA O SITE
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A Austrália, por outro lado, nunca baniu a cir-
culação de criptomoedas em território nacio-
nal. Entretanto, restringia severamente seus 
usuários, taxando duplamente as transações: 
uma vez por meio do tributo sobre bens e ser-
viços e outra pelo uso do método de pagamen-
to escolhido. As autoridades australianas não 
só revogaram a dupla taxação como também 
anunciaram, em 2017, uma proposta de lei 
para regular as Exchanges.

Voltando-se ao exemplo do Canadá, é 
possível dizer que, ainda em curso esse momen-
to de maior aceitação em relação às criptomoe-
das, inicia-se, agora, uma nova fase de percep-
ção e exploração das múltiplas funcionalidades 
dos ativos virtuais. Essa nova fase, em vez de 
apontar tendências para uma legislação unifor-
mizadora sobre a matéria, indica, pelo contrário, 
o caminho da regulação setorial ou, então, o ca-
minho da autorregulação. 

O Brasil, embora não ofereça nenhuma 
regulação específica, com exceção do entendi-
mento da Receita Federal para fins tributários, 
parece ter percebido e se engajado nos novos 
ventos que sopram do exterior. Tal constatação 
fica evidente no já mencionado projeto de lei 
apresentado, que tem como principal medida a 
legalização formal do uso de criptomoedas como 
método de pagamento no País. 

Entretanto, alguns dos especialistas ou-
vidos revelaram-se contra a medida. Entre eles, 
o representante do Banco Central, o Sr. Mardil-
son Queiroz, que deixou expressamente claro 
que regular a matéria no atual momento explo-
ratório em que ela ainda se encontra poderia 
“matar a inovação”.
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Nesse mesmo sentido se posicionou o represen-
tante da CVM, o Sr. Jorge Alexandre Casara, que 
tocou implicitamente na mesma ferida ao deixar 
claro que, diante de determinadas circunstân-
cias, como no caso das ICOs, a natureza do ativo 
transmuda-se automaticamente para a de valor 
mobiliário e, portanto, sua supervisão deveria 
caber ao órgão do qual faz parte.

Em meio à incerteza regulatória, seja qual 
for o caminho que o Brasil adote, possivelmente 
ele não será marcado por um estado de desor-
dem regulatória, ainda que futura legislação se 
mostre insuficiente para regular de uma vez só 
todas as possíveis formas de uso aqui expostas 
e outras ainda nem sequer conhecidas. 

Enquanto isso, qualquer modalidade de 
negócio e de uso que envolva criptomoedas de-
verá respeitar garantias mínimas de proteção à 
privacidade, proteção de dados e proteção ao 
direito do consumidor, mediante a adoção de 
rígidas regras de governança corporativa, por 
meio de políticas de:

• guarda, segurança e disponibilização da in-
formação; 

• guarda, segurança e uso de chaves públicas 
e privadas;

• continuidade de negócios; 

• gestão de riscos; 

• prevenção e combate a fraude; 

• prevenção e combate ao financiamento do 
terrorismo, à lavagem de dinheiro e à oculta-
ção de bens, direitos e valores; 

• auditorias internas e externas, entre outras.
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Esperamos que o legislador seja sábio, ouvindo 
atentamente os mais diversos setores, principal-
mente os especialistas desse complexo assunto, 
para que não engesse a natureza cameleônica 
das criptomoedas, que têm na sua essência e 
beleza a mutação, de modo a permitir a contí-
nua inovação dos serviços no Brasil, mediante 
o cumprimento dos devidos requisitos de segu-
rança, jurídicos e tecnológicos.
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constitucionais

A internet representa um avanço tecnológico 
que, indiscutivelmente, revolucionou a vida em 
sociedade, notadamente por ter facilitado a co-
municação entre os povos, o acesso aos mais 
variados tipos de informação e a realização de 
negócios em geral.

Contudo, ainda que seja possível usar 
a legislação vigente para resolução dos confli-
tos que emergem do uso da internet e demais 
recursos tecnológicos, é fato que pela própria 
magnitude de direitos e garantias previstos e tu-
telados pela Carta Magna, é possível constatar 
um aumento significativo de situações que ge-
ram verdadeiras colisões de direitos, visto que, 
em uma primeira análise, os dois polos envolvi-
dos no litígio estão protegidos por dispositivos 
constitucionais.

Com a proliferação dos sites, em especial 
as redes sociais e blogs e, ainda, a própria faci-
litação na obtenção de contas de e-mail, já que 
alguns provedores oferecem serviços gratuitos 
sem muitas exigências, é possível afirmar que 
surgiu um fenômeno que potencializou a forma 
de o indivíduo manifestar seu pensamento, au-
mentando as possibilidades de ofensas à honra, 
à imagem, ao nome e à própria privacidade de 
terceiros, daí decorrendo a colisão de direitos a 
ser abordada.

Nessa linha, serão discutidas as questões 
atinentes à liberdade de pensamento, enfocan-
do o anonimato, muito comum na internet, com 
uma abordagem em confronto com outros direi-
tos constitucionais e seus desdobramentos no 
âmbito jurídico.

Autora
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Para solucionar as situações que envolvem co-
lisões de direitos serão apontados os princípios 
de interpretação constitucional e, ainda, outros 
critérios para a resolução das colisões entre nor-
mas constitucionais, como a ponderação de va-
lores. O objetivo é demonstrar os parâmetros a 
ser seguidos pelo intérprete para identificação 
da solução que melhor se coadune com o ideá-
rio constitucional.

Liberdade  
de manifestação 
do pensamento 
em colisão com 
outros direitos 
constitucionais

45



LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA INTERNET

A Constituição contempla uma série de direi-
tos e garantias fundamentais que podem co-
lidir entre si em situações concretas, como é 
o caso da liberdade de manifestação de pensa-
mento que, não raro, se contradiz com outros 
direitos, tais como à imagem, à honra, à vida 
privada e à intimidade.

Existe grande debate acerca da distin-
ção entre duas espécies de normas jurídicas: os 
princípios e as regras.

Virgílio Afonso da Silva disserta sobre a 
origem do assunto: 

“Ainda que a distinção entre princípios e regras 
não seja recente, não há dúvida de que a gran-
de discussão sobre esse problema ganhou força 
atual com as obras de Ronald Dworkin e Robert 
Alexy. Vou me limitar, portanto, a uma brevís-
sima exposição das teses desses dois autores. 
Tanto Dworkin quanto Alexy são representan-
tes da tese da separação qualitativa entre re-
gras e princípios, que advoga que a distinção 
entre ambas as espécies de normas é de caráter 
lógico. Uma alternativa a essa tese é aquela que 
defende que a distinção entre ambas é de grau, 
seja de grau de generalidade, abstração ou de 
fundamentalidade. Essa é a tese mais difundida 
no Brasil. Por fim, há aqueles que, por diversas 
razões, rejeitam a possibilidade ou a utilidade 
da distinção entre regras e princípios.”

Mecanismos 
de resolução 
das colisões 
entre normas 
constitucionais

SILVA, Virgílio Afonso da. 
Princípios e Regras: Mitos e 
Equívocos acerca de uma 
distinção. p. 609
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Mecanismos 
de resolução 
das colisões 
entre normas 
constitucionais

Robert Alexy trata em sua obra da distinção en-
tre princípios e regras:

Segundo a definição padrão da teoria dos 
princípios, princípios são normas que orde-
nam que algo seja realizado em uma medi-
da tão alta quanto possível relativamente a 
possibilidades fáticas ou jurídicas. Princípios 
são, por conseguinte, mandamentos de otimi-
zação. Como tais, eles podem ser preenchidos 
em graus diferentes. A medida ordenada do 
cumprimento depende não só das possibilida-
des fáticas, mas também jurídicas. Estas são, 
além de regras, determinadas essencialmente 
por princípios em sentido contrário 
[...] O procedimento para solução de colisões 
de princípios é a ponderação. Princípios e 
ponderações são dois lados do mesmo objeto. 
Um é do tipo teórico-normativo, o outro, me-
todológico. Quem efetua ponderações no di-
reito pressupõe que as normas, entre as quais 
é ponderado, têm a estrutura de princípios e 
quem classifica normas como princípios deve 
chegar a ponderações. O litígio sobre a teoria 
dos princípios é, com isso, essencialmente, um 
litígio de ponderação.

Completamente de outra forma são as coisas 
nas regras. Regras são normas que, sempre, 
só ou podem ser cumpridas ou não cumpri-
das. Se uma regra vale, é ordenado fazer ri-
gorosamente aquilo que ela pede, não mais e 
não menos. Regras contêm, com isso, fixações 
no espaço do fática e juridicamente possível. 
Elas são, por conseguinte, mandamentos defi-
nitivos. A forma de aplicação de regras não é 
a ponderação, mas a subsunção.

ALEXY, Robert. 
Constitucionalismo Discursivo. 
Trad. Luís Afonso Heck. p. 64.
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Na mesma linha, Luís Roberto Barroso também 
distingue princípios e regras, indicando como de-
verão ser resolvidos os conflitos que emergem 
dessas duas espécies de normas:

Regras são, normalmente, relatos objetivos, des-
critivos de determinadas condutas e aplicáveis a 
um conjunto delimitado de situações. Ocorrendo 
a hipótese prevista no seu relato, a regra deve 
incidir, pelo mecanismo tradicional da subsun-
ção, enquadram-se os fatos na previsão abstrata 
e produz-se uma conclusão. A aplicação de uma 
regra se opera na modalidade tudo ou nada: ou 
ela regula a matéria em sua inteireza ou é des-
cumprida. Na hipótese do conflito entre duas 
regras, só uma será válida e irá prevalecer. Prin-
cípios, por sua vez, contêm relatos com maior 
grau de abstração, não especificam a conduta 
a ser seguida e se aplicam a um conjunto am-
plo, por vezes indeterminado, de situações. Em 
uma ordem democrática, os princípios frequen-
temente entram em tensão dialética, apontando 
direções diversas. Por essa razão, sua aplicação 
deverá se dar mediante ponderação: à vista do 
caso concreto, o intérprete irá aferir o peso que 
cada princípio deverá desempenhar na hipótese, 
mediante concessões recíprocas, e preservando 
o máximo de cada um, na medida do possível. 
Sua aplicação, portanto, não será no esquema 
tudo ou nada, mas graduada à vista das circuns-
tâncias representadas por outras normas ou por 
situações de fato.

Ocorre que tanto a liberdade de manifes-
tação de pensamento quanto os direitos à imagem, 
à honra, à vida privada e à intimidade consistem 
em normas jurídicas que estão no mesmo pata-
mar constitucional, as quais são caracterizadas 
como princípios constitucionais, tendo em vista 
o elevado grau de abstração que apresentam, 
bem como pelo fato de sua aplicação se dar me-
diante ponderação no caso concreto.

Mecanismos 
de resolução 
das colisões 
entre normas 
constitucionais

BARROSO, Luís Roberto e 
BARCELLOS, Ana Paula de. O 
começo da história. A nova 
interpretação constitucional e o 
papel dos princípios no direito 
brasileiro in A nova interpretação 
constitucional: ponderação, 
direitos fundamentais e relações 
privadas. Org. Luís Roberto 
Barroso. p. 338-9.
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Para tratar das colisões de direitos é fundamen-
tal que sejam abordados os princípios constitu-
cionais, uma vez que esses serão vetores para o 
processo de interpretação do ordenamento e na 
resolução dos conflitos advindos da aplicação 
das normas constitucionais no caso concreto, 
conforme elucida Eros Roberto Grau:

Os princípios atuam como mecanismos de con-
trole da produção de normas pelo intérprete, 
ainda que o próprio intérprete produza as nor-
mas-princípio. Aqui não há, contudo, contradi-
ção, na medida que os princípios atuam como 
a medida do controle externo da produção de 
normas. Além disso, a escolha do princípio há 
de ser feita, pelo intérprete, sempre diante de 
um caso concreto, a partir da ponderação do 
conteúdo do próprio princípio; ao passo que a 
declaração de validade de cada regra, diante de 
cada caso, depende da consideração de crité-
rios formais, exteriores a elas.

A doutrina colaciona diversos tipos de 
definições dos princípios que a Constituição Fe-
deral consagra, sendo certo que Luís Roberto 
Barroso os classifica em fundamentais, gerais e 
setoriais ou especiais:

Princípios fundamentais são aqueles que con-
têm as decisões políticas estruturais do Estado 
[...] São tipicamente os fundamentos da orga-
nização política do Estado, correspondendo ao 
que referimos anteriormente como princípios 
constitucionais de organização [...]

Dos princípios 
constitucionais

GRAU, Eros Roberto. Ensaio e 
Discurso sobre a Interpretação/
Aplicação do Direito. p. 203.
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Os princípios constitucionais gerais [...] são, 
normalmente, importantes especificações dos 
princípios fundamentais. Têm eles menor grau 
de abstração e ensejam, em muitos casos, a tu-
tela imediata das situações jurídicas que con-
templam. São exemplos o princípio da legalida-
de, da isonomia, do juiz natural. Canotilho se 
refere a eles como princípios-garantia.

E, por fim, os princípios setoriais ou especiais, 
que são aqueles que presidem um específi-
co conjunto de normas afetas a determinado 
tema, capítulo ou título da Constituição. Eles se 
irradiam limitadamente, mas no seu âmbito de 
atuação são supremos.

Considerando a função desempenhada 
pelos princípios em nosso sistema, é possível 
afirmar que a generalidade que detêm é um 
ponto extremamente positivo, pois permitem 
que o ordenamento jurídico acompanhe a evo-
lução da sociedade e que situações de colisões 
de direitos tenham uma solução, ainda que não 
haja previsão legal expressa para as especifici-
dades do caso concreto.

Vale destacar que não se pode dizer que 
os princípios constitucionais se contrariem, até 
porque é necessário velar pela harmonia da 
Constituição. Entretanto, é possível que, em um 
caso concreto, os princípios constitucionais ma-
teriais se choquem, cabendo ao intérprete che-
gar a uma solução que melhor se coadune ao 
espírito da Carta Magna.

Dos princípios 
constitucionais

GRAU, Eros Roberto. Ensaio e 
Discurso sobre a Interpretação/
Aplicação do Direito. p. 155-6.
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Considerando a amplitude dos direitos assegu-
rados por nossa Carta Magna, é muito comum 
que ao mesmo fato sejam aplicáveis diversas 
normas constitucionais, as quais, por vezes, po-
dem até entrar em colisão.

Assim, ao fazer a interpretação dos dispo-
sitivos constitucionais, o intérprete deverá aten-
tar-se para os princípios que permitem que as 
normas convivam harmonicamente, sendo de 
grande valia os chamados princípios instrumen-
tais de interpretação constitucional, conforme 
alerta Luís Roberto Barroso:

[...] No caso da interpretação constitucional, a 
argumentação assume, muitas vezes, um pa-
pel decisivo: é que o caráter aberto de muitas 
normas, o espaço de indefinição de conduta 
deixado pelos princípios e os conceitos indeter-
minados conferem ao intérprete elevado grau 
de subjetividade. A demonstração lógica ade-
quada do raciocínio desenvolvido é vital para a 
legitimidade da decisão proferida.

Os doutrinadores Luís Roberto Barroso 
e Ana Paula de Barcellos conceituam os prin-
cípios instrumentais de interpretação constitu-
cional como “premissas conceituais, metodoló-
gicas ou finalísticas que devem anteceder, no 
processo intelectual do intérprete, a solução 
da questão posta. Nenhum deles encontra-se 
expresso no texto da Constituição, mas são re-
conhecidos pacificamente pela doutrina e pela 
jurisprudência”. 

A doutrina tem classificado os princípios 
instrumentais de interpretação constitucional 
em: 1) Princípio da supremacia da Constituição; 2) 
Princípio da presunção de constitucionalidade das 
leis e atos do poder público; 3) Princípio da inter-

Dos princípios 
de interpretação 
constitucional

BARROSO, Luís Roberto e 
BARCELLOS, Ana Paula de. O 
começo da história. A nova 
interpretação constitucional e o 
papel dos princípios no direito 
brasileiro in A nova interpretação 
constitucional: ponderação, direitos 
fundamentais e relações privadas. 
Org. Luís Roberto Barroso. p. 359.

BARROSO, Luís Roberto. 
Interpretação e aplicação da 
Constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional 
transformadora. p. 367.
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pretação conforme a Constituição; 4) Princípio da 
unidade da Constituição; 5) Princípio da razoabi-
lidade ou da proporcionalidade; e 6) Princípio da 
efetividade, dentre os quais serão abordados os 
que têm importância para a resolução das coli-
sões entre normas constitucionais.

Por princípio da efetividade entende-se 
que o intérprete deve ser veemente ao defen-
der os dispositivos constitucionais, no intuito de 
manter a força normativa da Constituição, pois 
do contrário, valendo-se da designação célebre 
de Ferdinand Lassalle, a Lei Magna não passaria 
de uma folha de papel.

O princípio da unidade da Constituição in-
duz que as normas constitucionais devem ser vis-
lumbradas como um sistema e não isoladamente. 

Quanto ao princípio da unidade, válidos 
os ensinamentos de Luís Roberto Barroso e Ana 
Paula de Barcellos: 

“Por força do princípio da unidade, inexiste hie-
rarquia entre normas da Constituição, cabendo 
ao intérprete a busca da harmonização possí-
vel, in concreto, entre comandos que tutelam 
valores ou interesses que se contraponham. 
Conceitos como os de ponderação e concordân-
cia prática são instrumentos de preservação do 
princípio da unidade, também conhecido como 
princípio da unidade hierárquico-normativa da 
Constituição.”

Nessa linha, é possível afirmar que o prin-
cípio da unidade seria um objetivo para o intér-
prete constitucional.

Contudo, quando se está diante de uma 
resolução dos conflitos emergentes da inter-
pretação constitucional, outras técnicas deve-
rão ser buscadas para harmonização das nor-

Dos princípios 
de interpretação 
constitucional

LASSALLE, Ferdinand.  
O que é uma Constituição?  
Über die Verfassung –  
Tradução: Hiltomar Martins 
Oliveira. p. 53.

BARROSO, Luís Roberto e 
BARCELLOS, Ana Paula de. O 
começo da história. A nova 
interpretação constitucional e o 
papel dos princípios no direito 
brasileiro in A nova interpretação 
constitucional: ponderação, 
direitos fundamentais e relações 
privadas. Org. Luís Roberto 
Barroso. p. 362.
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mas constitucionais, conforme esclarece Luís 
Roberto Barroso:

[...] Imagine-se uma hipótese em que mais de 
uma norma possa incidir sobre o mesmo conjun-
to de fatos – várias premissas maiores, portanto, 
para apenas uma premissa menor –, como no 
caso clássico da oposição entre liberdade de im-
prensa e de expressão, de um lado, e os direitos 
à honra, à intimidade e à vida privada, de ou-
tro. Como se constata singelamente, as normas 
envolvidas tutelam valores distintos e apontam 
soluções diversas e contraditórias para a ques-
tão. Na sua lógica unidirecional (premissa maior 
– premissa menor), a solução subsuntiva para 
esse problema somente poderia trabalhar com 
uma das normas, o que importaria na escolha 
de uma única premissa maior, descartando-se 
as demais. Tal fórmula, todavia, não seria cons-
titucionalmente adequada: por força do princí-
pio instrumental da unidade da Constituição (v. 
infra), o intérprete não pode simplesmente op-
tar por uma norma e desprezar outra em tese 
também aplicável, como se houvesse hierarquia 
entre elas. Como consequência, a interpretação 
constitucional viu-se na contingência de desen-
volver técnicas capazes de lidar com o fato de 
que a Constituição é um documento dialético – 
que tutela valores e interesses potencialmente 
conflitantes – e que os princípios nela consagra-
dos frequentemente entram em rota de colisão.

O princípio da razoabilidade ou da propor-
cionalidade é primordial para a resolução das 
colisões e servirá como verdadeiro alicerce no 
processo de escolha do direito prevalente, con-
forme esclarecem Luís Roberto Barroso e Ana 
Paula de Barcellos:

Em resumo sumário, o princípio da razoabili-
dade permite ao Judiciário invalidar atos legis-
lativos ou administrativos quando: a) não haja 
adequação entre o fim perseguido e o instru-
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BARROSO, Luís Roberto. 
Interpretação e aplicação da 
Constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional 
transformadora. p. 357.
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mento empregado (adequação); b) a medida 
não seja exigível ou necessária, havendo meio 
alternativo menos gravoso para chegar ao mes-
mo resultado (necessidade/ vedação do exces-
so); c) não haja proporcionalidade em sentido 
estrito, ou seja, o que se perde com a medida 
é de maior relevo do que aquilo que se ganha 
(proporcionalidade em sentido estrito). O prin-
cípio pode operar, também, no sentido de per-
mitir que o juiz gradue o peso da norma, em 
uma determinada incidência, de modo a não 
permitir que ela produza um resultado indese-
jado pelo sistema, assim fazendo a justiça do 
caso concreto.

A partir daí, pode-se dizer que, em aten-
ção ao princípio da razoabilidade ou da proporcio-
nalidade, o intérprete deverá, diante da situação 
envolvendo a colisão de direitos, percorrer um 
caminho com requisitos tidos como subsidiá-
rios no caso concreto em análise, quais sejam: 
adequação, pois os meios escolhidos devem ser 
adequados aos fins; necessidade, na medida em 
que devem ser buscados os meios menos gra-
vosos; e a proporcionalidade, uma vez que deve 
ser observado o custo-benefício, ou seja, deve 
haver proporcionalidade entre o ônus imposto 
e o benefício da medida.

Paralelamente, no que tange aos méto-
dos de interpretação constitucional, é válida a 
crítica do doutrinador Virgílio Afonso da Silva, 
que aponta o sincretismo metodológico como 
sendo o grande problema nesse âmbito:

 “[...] Esse sincretismo metodológico, em termos 
simples, consiste na adoção de teorias incom-
patíveis, como se compatíveis fossem [...]”.
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BARROSO, Luís Roberto e 
BARCELLOS, Ana Paula de. O 
começo da história. A nova 
interpretação constitucional e o 
papel dos princípios no direito 
brasileiro in A nova interpretação 
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privadas. Org. Luís Roberto 
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SILVA, Virgílio Afonso da. 
Princípios e Regras: Mitos e 
Equívocos acerca de uma 
distinção. p. 625.
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Em outro artigo, o doutrinador continua com a 
crítica relacionada ao sincretismo metodológico 
e, de forma geral, à própria interpretação cons-
titucional que tem sido feita atualmente. Nesse 
sentido, confira-se: 

“Salvo engano, não há quem opte por esse ou 
aquele método. Ao contrário: eles são quase 
sempre apresentados como complementares, 
falando-se frequentemente em ‘conjunto de 
métodos’. E como a discussão dos métodos 
costuma ser feita em conjunto com a discussão 
sobre os princípios acima analisados, o proble-
ma do sincretismo somente se agrava. [...]” E, 
ainda, “O sincretismo metodológico, caracterís-
tico do atual estágio da discussão sobre a inter-
pretação constitucional, impede que se avance 
na discussão acerca da tarefa da interpretação 
constitucional.[...]”:

[...] Não há mais como se satisfazer com a mera 
exposição teórica de sua ideia básica. Se se tra-
ta de um método, é de se presumir que ele exis-
ta para ser aplicado, e não para ser meramente 
exposto. Não faz sentido que a apresentação de 
meras listas de métodos – tanto quanto a de me-
ras listas de princípios – seja considerada como 
um objetivo no campo da interpretação consti-
tucional. Mais que isso, a discussão não pode se 
limitar à mera análise de métodos. A interpre-
tação constitucional pressupõe uma discussão 
acerca da concepção da constituição, da tarefa 
do direito constitucional, da interação da reali-
dade constitucional com a realidade política do 
Brasil e, ainda, acerca da contextualização e da 
evolução histórica dos institutos constitucionais 
brasileiros. É necessário, em suma, que se de-
senvolva uma teoria constitucional brasileira. 
Isso implica, por exemplo, discutir que tipo de 
constituição era a Constituição de 1988 ao ser 
promulgada, e se as mudanças constitucionais 
ocorridas desde então alteram seus fundamen-
tos políticos, sociais e econômicos.
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SILVA, Virgílio Afonso da. 
Interpretação Constitucional e 
Sincretismo Metodológico in 
Interpretação Constitucional. Org. 
Virgílio Afonso da Silva. p. 133 e 135

Ibidem. p. 142-3.
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Frequentemente, os princípios constitucionais 
entram em rota de colisão, principalmente 
considerando o alto grau de abstração que 
apresentam. Entretanto, a Constituição deve 
ser vista como um conjunto harmônico de nor-
mas, cabendo ao intérprete constitucional re-
velar o sentido das normas para incidência no 
caso concreto. 

É sabido que o Direito é um conjunto de 
normas jurídicas que devem coexistir de forma 
harmônica. Porém, conforme aponta o doutri-
nador Luís Roberto Barroso, uma situação não 
pode ser regida simultaneamente por duas 
disposições legais que se contraponham, razão 
pela qual, no caso de conflito de leis, o próprio 
ordenamento jurídico aponta três critérios que 
deverão ser utilizados: 

• o da hierarquia, pelo qual a lei superior pre-
valece sobre a inferior; 

• o cronológico, em que a lei posterior prevale-
ce sobre a anterior; 

• e o da especialização, no qual a lei específica 
prevalece sobre a lei geral. 

Ocorre que tais critérios podem não ser 
adequados ou plenamente satisfatórios quando 
a colisão se dá entre normas constitucionais.

Logo, em caso de colisão entre normas 
constitucionais, deve ser utilizada a teoria da 
ponderação de valores ou ponderação de inte-
resses, assim definida por Luís Roberto Barroso:

A técnica pela qual se procura estabelecer 
o peso relativo de cada um dos princípios 
contrapostos. Como não existe um critério 
abstrato que imponha a supremacia de um 
sobre o outro, deve-se, à vista do caso con-
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BARROSO, Luís Roberto.  
Novo Direito Constitucional 
Brasileiro in Revista de Direito 
Administrativo. p. 27.
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creto, fazer concessões recíprocas, de modo a 
produzir um resultado socialmente desejável, 
sacrificando o mínimo de cada um dos prin-
cípios ou direitos fundamentais em oposição. 
O legislador não pode, arbitrariamente, esco-
lher um dos interesses em jogo e anular o ou-
tro, sob pena de violar o texto constitucional. 
Seus balizamentos devem ser o princípio da 
razoabilidade e a preservação, tanto quanto 
possível, do núcleo mínimo do valor que este-
ja cedendo passo. Não há, aqui, superiorida-
de formal de nenhum dos princípios em ten-
são, mas a simples determinação da solução 
que melhor atende o ideário constitucional 
na situação apreciada. 

Ainda, com relação à ponderação, são 
válidos os ensinamentos de Ana Paula de Bar-
celos: 

“Ponderação (também chamada, por influên-
cia da doutrina norte-americana, de balancing) 
será entendida neste estudo como a técnica 
jurídica de solução de conflitos normativos que 
envolvem valores ou opções políticas em tensão 
insuperáveis pelas formas hermenêuticas tradi-
cionais”. 

Em seguida, a mencionada doutrinado-
ra propõe uma técnica de ponderação em três 
etapas, conforme se denota: 

É possível visualizar a ponderação como o per-
curso composto de três etapas sucessivas, que 
podem ser descritas, de forma simplificada nos 
seguintes termos. Na primeira delas, caberá 
ao intérprete identificar todos os enunciados 
normativos que aparentemente se encontram 
em conflito ou tensão e agrupá-los em função 
da solução normativa que sugerem para o caso 
concreto. A segunda etapa ocupa-se de apurar 
os aspectos de fato relevantes e sua repercus-
são sobre as diferentes soluções indicadas pe-
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BARCELLOS, Ana Paula de. 
Ponderação, Racionalidade e 
Atividade Jurisdicional. in A Nova 
Interpretação Constitucional, 
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BARROSO, Luís Roberto. Novo 
Direito Constitucional Brasileiro in 
Revista de Direito Administrativo. 
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los grupos formados na etapa anterior. A ter-
ceira fase é o momento de decisão: qual das 
soluções deverá prevalecer? E por quê? Qual a 
intensidade da restrição a ser imposta às solu-
ções preteridas, tendo em conta, tanto quanto 
possível, a produção da concordância prática 
de todos os elementos normativos em jogo? 

É importante destacar que o princípio 
afastado não perde a validade, só a efetivida-
de diante da situação causadora da colisão. 

“Em cada caso, pois, em cada situação, a di-
mensão do peso ou importância dos princípios 
há de ser ponderada. Isso explica o quanto aci-
ma afirmei: a circunstância de em determinado 
caso a adoção de um princípio, pelo intérprete, 
implicar em afastamento do outro princípio, 
que com aquele entre em testilhas, não importa 
que seja este eliminado do sistema, até porque 
em outro caso, e mesmo diante do mesmo prin-
cípio, este poderá vir a prevalecer.”

Nesse sentido, Paulo Bonavides elucida que “o 
princípio cuja aplicabilidade ao caso concreto 
se viu recusada por ensejo da ponderação esti-
mativa de valores, bens e interesses levados a 
cabo pelo intérprete, continua a circular válido 
na corrente normativa do sistema, conservan-
do, intacta, a possibilidade de aplicação futura”.

A partir daí, denota-se que a pondera-
ção é um mecanismo apaziguador das tensões 
principiológicas observadas em um determi-
nado ordenamento, cujas disposições devem 
ser harmônicas.

No caso de colisão de direitos, a solução 
dependerá das peculiaridades do caso concre-
to, cuja decisão deve ser racional e motivada, 
haja vista que a fundamentação deverá indicar 
os motivos que levaram a prevalência de um 
princípio sobre outro.
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BONAVIDES, Paulo. Curso de 
Direito Constitucional. p. 587.

58



LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA INTERNET

Nesse ponto, vale tecer algumas considerações 
acerca da chamada teoria da argumentação, 
a qual é explicada por Luís Roberto Barroso: 
“A principal questão formulada pela chamada 
teoria da argumentação pode ser facilmente vi-
sualizada nesse ambiente: se há diversas possi-
bilidades interpretativas acerca de uma mesma 
hipótese, qual delas é a correta? Ou mais humil-
demente, ainda que não se possa falar de uma 
decisão correta, qual (ou quais) delas é (são) 
capaz(es) de apresentar uma fundamentação 
racional consistente? Como verificar se uma de-
terminada argumentação é melhor que outra?”. 

Luis Roberto Barroso aponta três parâmetros 
elementares de controle da argumentação:

Em primeiro lugar, a argumentação jurídica 
deve se capaz de apresentar fundamentos nor-
mativos (implícitos que sejam) que a apoiem 
e lhe deem sustentação. Ou seja: não basta o 
bom senso e o sentido da justiça pessoal – é 
necessário que o intérprete apresente elemen-
tos da ordem jurídica que referendem tal ou 
qual decisão.

[...] quando uma decisão judicial envolve a téc-
nica da ponderação, o dever de motivar torna-
-se ainda mais grave. Nesses casos, como visto 
o julgador percorre um caminho muito mais 
longo e acidentado para chegar à conclusão. 

[...] Ainda que se possam admitir motivações 
concisas em muitos casos, certamente isso não 
é possível quando se trate de decidir adotando 
a técnica de ponderação. Nessas hipóteses, é 
absolutamente indispensável que o julgador 
exponha analítica e expressamente o raciocínio 
e a argumentação que o conduziram a uma de-
terminada conclusão, permitindo assim que as 
partes possam controlá-la.

Colisão entre 
princípios 
constitucionais, 
ponderação de 
valores e a teoria 
da argumentação

59



LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA INTERNET

Feita a digressão, e retornando ao ponto, um 
segundo parâmetro útil para o controle da ar-
gumentação jurídica, em especial quando ela 
envolva a ponderação, diz respeito à possibili-
dade de universalização dos critérios adotados 
pela decisão. Por força do imperativo da iso-
nomia, espera-se que os critérios empregados 
para a solução de um determinado caso con-
creto possam ser transformados em regra geral 
para situações semelhantes [...]

Por fim, um último parâmetro capaz de bali-
zar de alguma forma a argumentação jurídica, 
especialmente a constitucional, é formado por 
dois conjuntos de princípios: o primeiro, com-
posto de princípios instrumentais ou específi-
cos de interpretação constitucional; o segundo, 
por princípios materiais propriamente ditos, 
que trazem em si a carga ideológica, axiológica 
e finalística da ordem constitucional.

Nos termos do artigo 93, inciso X, da 
Constituição, todas as decisões judiciais deve-
rão ser motivadas. Todavia, como examinamos 
anteriormente, quando se trata de resolução de 
conflitos de normas constitucionais, resolvido 
mediante ponderação, o dever de motivação é 
ainda mais acentuado, culminando em um de-
ver de demonstrar, exatamente, todo o caminho 
trilhado para chegar à decisão proferida.
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A liberdade de manifestação do pensamento so-
freu avanços significativos após a promulgação 
da Constituição vigente, a qual permitiu a rede-
mocratização do país. Nessa linha, o Estado tem 
um importante papel, no sentido de incentivar 
políticas que viabilizem o exercício da liberdade 
de expressão.

Para potencializar e permitir o exercício 
do direito à livre manifestação do pensamento, 
merece destaque a internet, ferramenta que 
promove a integração entre os povos e a dis-
seminação dos mais variados tipos de opiniões 
e notícias. 

No âmbito da internet é muito comum 
que as ofensas a direitos personalíssimos de 
terceiros aconteçam de forma anônima, deman-
dando, inclusive, que a pessoa que tenha se sen-
tido lesada adote as medidas legais para identifi-
cação do ofensor.

No entanto, vale destacar que a Consti-
tuição proíbe o anonimato, expressamente, nos 
termos do artigo 5°, inciso VI: “é livre a manifesta-
ção do pensamento, sendo vedado o anonimato”.

A Lei 12.965/2014, popularmente co-
nhecida como Marco Civil da Internet e que 
estabelece princípios, garantias, direitos e de-
veres para o uso da web no Brasil, reafirmou o 
direito constitucional da liberdade de manifes-
tação de pensamento, ao considerá-lo como 
fundamento e princípio da disciplina do uso da 
internet no Brasil, conforme caput do artigo 2º 
e inciso I, do artigo 3º.

A liberdade de 
manifestação 
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Portanto, só poderá ser invocada a proteção à 
liberdade de manifestação do pensamento, se 
o titular do direito cumprir os requisitos legais, 
dentre os quais está a vedação ao anonimato 
(artigo 5°, inciso VI, da Constituição). 

A proibição de agir anonimamente se jus-
tifica, à medida que só assim a pessoa que se 
sentir lesada poderá pleitear a indenização ca-
bível, bem como o direito de resposta propor-
cional ao agravo sofrido (artigo 5°, inciso VI, da 
Constituição).
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No exercício do direito à livre manifestação de 
pensamento, podem ser constatados variados 
tipos de colisões, dentre as quais é possível 
mencionar: 

1 – liberdade de informação vs. direitos da 
personalidade (honra, imagem e vida privada); 

2 – liberdade de expressão (excesso de 
reação) vs. honra; 

3 – liberdade de expressão (direito de crí-
tica) vs. liberdade de crença; 

4 – liberdade de imprensa vs. direitos da 
personalidade, dentre outros.

Para resolução das colisões de direitos 
advindas da liberdade de manifestação de pen-
samento, é primordial a aplicação dos mecanis-
mos de resolução das colisões entre normas 
constitucionais, com o auxílio da teoria da pon-
deração de valores, bem como dos princípios de 
interpretação constitucional, merecendo desta-
que o da proporcionalidade e da razoabilidade, 
à luz do princípio da unidade e da concordância 
prática entre as normas colidentes.

Assim, na incidência de colisão entre nor-
mas constitucionais, o intérprete deve buscar 
um ponto de equilíbrio entre os princípios em 
confronto, de forma que haja mínimo sacrifício 
entre cada um dos princípios ou direitos fun-
damentais em oposição. Será estabelecido um 
peso para cada um dos direitos em colisão, e o 
julgamento deve se pautar pela solução que me-
lhor se identifica com os dogmas constitucionais 
na situação apreciada.

Dos direitos 
constitucionais 
em colisão
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A liberdade de pensamento foi objeto da pro-
teção constitucional, tendo sido lembrada e 
elencada em diferentes formas no texto da 
Carta Maior.

O constitucionalista José Afonso da Silva 
nos traz a seguinte definição de liberdade de 
pensamento: 

“[...] se caracteriza como exteriorização do 
pensamento no seu sentido mais abrangente. 
É que, no seu sentido interno, como pura cons-
ciência, como pura crença, mera opinião, a li-
berdade de pensamento é plenamente reconhe-
cida, mas não cria problema maior”.

Indubitavelmente, a internet potenciali-
zou o exercício desse direito, à medida que a ma-
nifestação da opinião da pessoa pode ser feita 
das mais variadas formas: nos jornais e revistas 
on-line; nos sites de relacionamentos; nas salas 
de bate-papo; nos grupos de discussão contidos 
em sites específicos ou organizados em lista de 
e-mails; nos inúmeros blogs, em que há diversos 
tipos de debate (político, econômico, jurídico, fo-
foca, etc.); e pelos e-mails, cujas características 
permitem a formação de verdadeiras correntes 
de mensagens, já que uma pessoa que o recebe 
pode encaminhá-lo a inúmeros destinatários. 

Em continuidade, pertinente a indicação 
dos desdobramentos da liberdade de pensa-
mento, conforme recorda o doutrinador José 
Afonso da Silva, quais sejam: a liberdade de opi-
nião; a liberdade de comunicação; a liberdade 
religiosa; e a liberdade de expressão intelectual, 
artística e científica, que serão brevemente con-
ceituados a seguir.

O direito  
à liberdade de 
pensamento

SILVA, José Afonso da. Curso  
de Direito Constitucional  
Positivo. p. 241.
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Para José Afonso da Silva, a liberdade de opi-
nião 

“trata-se da liberdade de o indivíduo adotar 
a atitude intelectual de sua escolha: quer um 
pensamento íntimo, quer seja a tomada de po-
sição pública; liberdade de pensar e dizer o que 
se crê verdadeiro”. 

O direito à liberdade de opinião pode traduzir-
-se pela liberdade de consciência e de crença 
(artigo 5°, inciso VI, da Constituição) e a liber-
dade de crença religiosa e de convicção filosó-
fica ou política (artigo 5°, inciso VIII, da Cons-
tituição).

Já a liberdade de comunicação é conceituada 
por José Afonso da Silva nos seguintes termos:

A liberdade de comunicação consiste num con-
junto de direitos, formas, processos e veículos, 
que possibilitam a coordenação desembaraça-
da da criação, expressão e difusão do pensa-
mento e da informação.
[...] As formas de comunicação regem-se pelos 
seguintes princípios básicos: (a) observado o 
disposto na Constituição, não sofrerão qual-
quer restrição qualquer que seja o processo 
ou veículo porque se exprimam; (b) nenhuma 
lei conterá dispositivo que possa constituir 
embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística; (c) é vedada toda e qualquer for-
ma de censura de natureza política, ideológica 
e artística;

A liberdade de comunicação se extrai dos 
seguintes dispositivos constitucionais: artigo 
5°, incisos IV, V, IX, XII e XIV combinados com os 
artigos 220 a 224 da Constituição. 
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A partir daí, a liberdade de comunicação é 
subdividida em liberdade de manifestação de 
pensamento (que consiste na possibilidade de 
o indivíduo se expressar da maneira que en-
tender conveniente, via e-mail, blog, artigo, li-
vro etc., ou ainda de manter seu pensamento 
em segredo, sem divulgá-lo); liberdade de infor-
mação em geral (que compreende o direito de 
informar e de ser informado); e liberdade de in-
formação jornalística (trata-se da liberdade de 
imprensa, com a difusão de opiniões e notícias 
por qualquer meio de comunicação: televisão, 
jornal, site etc.).

A liberdade religiosa, por sua vez, se extrai 
do artigo 5°, incisos VI e VIII, da Carta Magna. 
Vale consignar que a liberdade religiosa com-
preende a liberdade de crença (que consiste 
na liberdade atribuída ao indivíduo de crer em 
qualquer religião ou não aderir a religião algu-
ma), liberdade de culto (trata-se da possibilidade 
de exteriorizar a religião em cerimônias, cultos, 
missas, bem como fazer manifestações de acor-
do com suas crenças) e liberdade de organização 
religiosa (“essa liberdade diz respeito à possibili-
dade de estabelecimento e organização das igrejas 
e suas relações com o Estado”).

Há, ainda, a liberdade de expressão intelectual, 
artística e científica também assegurada pela 
Constituição, no artigo 5°, inciso IX, conforme 
explica José Afonso da Silva:

As manifestações intelectuais, artísticas e 
científicas são formas de difusão e manifes-
tação do pensamento, tomado esse termo 
em sentido abrangente dos sentimentos e 
dos conhecimentos intelectuais, conceptuais 
e intuitivos. A atividade intelectual é genéri-
ca. Não diremos que abrange também o co-
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nhecimento artístico, porque este é intuitivo. 
A arte é ingênua, primitiva, certamente não 
é uma atividade intelectual. Mas por certo a 
atividade científica o é. A atividade intelectual 
é especialmente vinculada ao conhecimento 
conceptual que abrange a produção científica 
e filosófica. Esta, como todas as manifesta-
ções artísticas, está protegida pela liberdade 
de que estamos nos ocupando. Todos podem 
produzir obras intelectuais, científicas ou filo-
sóficas, e divulgá-las, sem censura e sem licen-
ça de quem quer que seja.

Ainda com relação a esse tema, é possí-
vel mencionar a liberdade de expressão cultural, 
nos termos dos artigos 215 e 216 da Constitui-
ção, bem como a liberdade de transmissão e re-
cepção do conhecimento, conforme artigo 206, 
incisos II e III, da Constituição.
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A doutrina classifica os direitos fundamentais 
em gerações, conforme a evolução histórica, as 
quais podem ser resumidas da seguinte forma:

A Declaração Universal dos Direitos do 
Homem catalogou a chamada primeira geração 
dos direitos, sendo traduzidos pelo direito à vida, 
à integridade física, à liberdade, à igualdade e à 
propriedade. 

A segunda geração reconheceu como fun-
damentais os chamados direitos sociais do tra-
balho, da habitação e da saúde. 

A terceira geração de direitos fundamen-
tais impulsionou os direitos difusos, coletivos 
e individuais homogêneos. Para o doutrinador 
Paulo Bonavides, existiria ainda uma quarta ge-
ração de direitos, traduzida pelo direito à demo-
cracia, o direito à informação e o direito ao plu-
ralismo.

É bom ressaltar que as gerações de direi-
tos continuam existindo harmonicamente, não 
havendo, portanto, exclusão de uma geração 
com o advento de uma nova.

“Os direitos da quarta geração não somente 
culminam a objetividade dos direitos das duas 
gerações antecedentes como absorvem – sem, 
todavia, removê-la – a subjetividade dos direi-
tos individuais, a saber, os direitos da primeira 
geração. Tais direitos sobrevivem, e não apenas 
sobrevivem, senão que ficam opulentados em 
sua dimensão principal, objetiva e axiológica, 
podendo doravante, irradiar-se com a mais su-
bida eficácia normativa a todos os direitos da 
sociedade e do ordenamento jurídico.”

Os direitos  
da personalidade

BONAVIDES, Paulo. Curso  
de Direito Constitucional. p. 571.

BONAVIDES, Paulo. Curso  
de Direito Constitucional. p. 525
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Os direitos da personalidade podem ser defi-
nidos como o conjunto de características que 
tornam cada indivíduo único, tais como o di-
reito à vida, à honra, à intimidade, ao nome, à 
integridade física, à liberdade de manifestação 
e uma série de outros, pois o rol desses direitos 
é meramente exemplificativo. 

O reconhecimento dos direitos da per-
sonalidade é uma vitória não só para o mun-
do jurídico, mas principalmente para a pessoa 
humana, pois se admitiu como fundamentais 
aspectos atinentes à própria existência do ser.

É importante consignar que a Lei 
12.965/14 (Marco Civil da Internet), no artigo 
2º, inciso II, estabelece que a disciplina do uso 
da internet no Brasil também tem como funda-
mento os direitos humanos.

O artigo 5º da Constituição Federal es-
tabelece os direitos e deveres individuais e 
coletivos. Especificamente no inciso X, a Cons-
tituição declara que são invioláveis a intimi-
dade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurando-lhes o direito a indeni-
zação pelo dano material ou moral decorren-
te de sua violação. 

Para que não pairem dúvidas sobre a 
incidência desse direito também na internet, a 
Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), no arti-
go 3º, inciso II, estabelece que a disciplina do 
uso da internet no Brasil tem como princípio a 
proteção da privacidade.

Geralmente, a expressão “direito à pri-
vacidade” é utilizada como expressão sinônima 
de “direito à intimidade”. Contudo, existe uma 

Dos princípios 
de interpretação 
constitucional
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pequena diferença, principalmente pelo fato 
de a Constituição separar a intimidade de ou-
tras manifestações da privacidade, como a vida 
privada, honra e a imagem. Com relação a esta 
diferença, vale citar Alexandre de Moraes:

Os conceitos constitucionais de intimidade e 
vida privada apresentam grande interligação, 
podendo, porém, ser diferenciados por meio 
da menor amplitude do primeiro que encon-
tra-se no âmbito de incidência do segundo.
Assim, intimidade relaciona-se às relações 
subjetivas e de trato íntimo da pessoa, suas 
relações familiares e de amizade, enquanto 
vida privada envolve todos os demais rela-
cionamentos humanos, inclusive os objetivos, 
tais como relações comerciais, de trabalho, de 
estudo etc. 

Em complemento, vale salientar que o 
direito à inviolabilidade da vida privada e da in-
timidade consiste na faculdade que tem cada 
indivíduo de adotar mecanismos que evitem a 
intromissão de estranhos na esfera de sua vida 
privada e familiar, de impedir o acesso a infor-
mações atinentes a assuntos privados da vida 
de cada um e, ainda, de impedir a divulgação 
de informações sobre essa área da manifesta-
ção existencial do ser humano.

Há inúmeros dispositivos espalhados ao 
longo da Constituição cuja finalidade, de certo 
modo, também é a proteção à intimidade e à 
privacidade, como, por exemplo, o direito à in-
violabilidade de domicílio, de correspondência 
e de imagem, dentre outros. 

Dos princípios 
de interpretação 
constitucional

MORAES, Alexandre de. Direito 
Constitucional. p. 80.

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de 
Direito Constitucional. p. 340-1.
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Em virtude dessa divisão feita pelo legislador 
constituinte, o direito à intimidade passa a di-
vidir-se em direito à intimidade lato sensu e o 
direito à privacidade (right of privacy). Costu-
ma-se falar em três esferas da privacidade: a 
pública, referente aos dados tornados públicos 
pelo seu titular; a privada, alusiva aos dados 
não sensíveis das pessoas; a íntima, sobre os 
dados sensíveis, isto é, as convicções pessoais 
em geral, que guardam estrita relação com o 
direito à liberdade de pensamento.

O direito à imagem, por sua vez, “consiste 
no direito de ninguém ver o seu retrato exposto 
em público sem o seu consentimento”.

As violações à imagem são comuns na 
internet, sendo possível mencionar diversos 
casos em que são usadas, indevidamente, 
imagens de pessoas sem seu consentimen-
to, culminando com situações de verdadeiro 
constrangimento. 

Dos princípios 
de interpretação 
constitucional

LUCCA, Newton de. Aspectos 
Jurídicos da Contratação 
Informática e Telemática. p. 470-1.

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso  
de Direito Constitucional. p. 339.
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A liberdade de pensamento pode colidir fron-
talmente com outros dispositivos constitucio-
nais, cuja proteção está no mesmo patamar, 
tais como o direito a segurança, imagem, 
nome, privacidade, intimidade e inviolabilidade 
da honra.

Assim, é possível cogitar uma colisão de 
direitos envolvendo a liberdade de pensamen-
to, considerando seu desdobramento relativo 
à liberdade de informação jornalística com o 
próprio direito à segurança, se for considerada 
a divulgação de informações sigilosas relacio-
nadas à forma como o Estado combate a cri-
minalidade. 

A máxima de que “o direito de uma pes-
soa vai até aonde começa o direito da outra” 
pode ser um bom balizador para a resolução de 
colisões de direitos. 

Além disso, por meio do princípio da 
proporcionalidade ou razoabilidade, o intérpre-
te pode realizar um exercício de sopesamento 
dos direitos envolvidos, culminando com um 
juízo de ponderação de valores, momento em 
que será necessário responder aos seguin-
tes questionamentos tidos como subsidiários 
no caso concreto em análise: Os meios esco-
lhidos eram adequados aos fins? Os meios 
buscados foram os menos gravosos? Houve 
proporcionalidade em sentido estrito, consi-
derando o custo-benefício?

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios, após análise do caso concreto, 
entendeu que a liberdade de informar deveria 
prevalecer sobre os direitos à personalidade 
(honra, imagem e vida privada), com base no 

Exercício de 
ponderação e 
escolha do direito 
prevalente
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entendimento de que o autor da matéria im-
pugnada se limitava a tecer prudente crítica 
(animus criticandi) ou a narrar fatos de interes-
se da sociedade (animus narrandi).

No entendimento da corte, não havia que 
se falar em ofensa à honra, mas no exercício re-
gular do direito de informação, afastando, por 
conseguinte, a indenização por dano moral, ba-
sicamente, sob o seguinte argumento: 

“A atividade decorrente do direito de informar 
deve ser livremente exercida para levar fatos 
relevantes ao conhecimento da sociedade, e as-
sim dar cumprimento ao princípio constitucio-
nal do moderno estado democrático de direito.”

Outra situação muito comum envolve a 
criação de sites, blogs ou a ampla disseminação 
de e-mails, com a finalidade de exercer “pressão” 
para a consecução de um objetivo.

Existem casos em que uma pessoa se 
diz vítima de alguma situação envolvendo um 
produto de uma renomada empresa, porém em 
vez de buscar o Poder Judiciário para a resolu-
ção da questão, passa a exercer a autotutela, 
a partir de manifestações por e-mails, em sites 
ou blogs, que atingem a reputação da empresa, 
com a finalidade de retirar a credibilidade que 
o produto detém no mercado e, eventualmen-
te, conseguir pressionar a empresa a fazer um 
acordo extrajudicial. 

Demonstrando que o excesso de rea-
ção tem se tornado comum na internet, vale 
apontar o entendimento emanado do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territórios que 
analisou a divulgação na internet de afirmações 
falsas e depreciativas à imagem do fornecedor, 

Exercício de 
ponderação e 
escolha do direito 
prevalente

Tribunal de Justiça  
do Distrito Federal  
e Territórios, Apelação  
n.° 20040110081026APC,  
Relator João Batista  
Teixeira, 6ª Turma Cível,  
julgado em 31.5.2006.
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reiteradas amplamente pelo envio de inúme-
ros e-mails, gerando ofensa à honra objetiva e 
imagem da empresa “exsurgindo a obrigação de 
o consumidor indenizar o fornecedor pelos danos 
experimentados e a abster-se de dar publicidade 
às referidas afirmações”.

Igualmente, é importante destacar a 
questão atrelada ao abuso da crítica, hipótese 
em que a manifestação do pensamento viola 
outros direitos atrelados à personalidade, de-
monstrando verdadeiro abuso, apto a ensejar 
pedido indenizatório no intuito de reparar a si-
tuação traumática.

Nesse contexto, a Primeira Turma Recur-
sal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 
Distrito Federal analisou pedido de indenização 
por danos morais, tendo em vista o uso indevido 
da fotografia de uma professora universitária de 
renome e reputação ilibada e sua qualificação 
como “antropóloga abortista” em matéria difun-
dida na internet. O material publicado relaciona-
va a autora à prática de aborto, culminando em 
ofensa à sua dignidade, decoro, honorabilidade, 
conceito e reputação pessoais e profissionais. 

Os julgadores entenderam que a liber-
dade de expressão tem como limite a liberdade 
que também é resguardada a quem não profes-
sa a mesma ideologia ou fé religiosa e o direito 
que constitucionalmente lhe é assegurado de 
expressar seu pensamento, e de não ser ma-
culado na sua intangibilidade pessoal por não 
convergir o posicionamento que externa com a 
ideologia professada por quem está revestido 
de convencimento distinto.

Exercício de 
ponderação e 
escolha do direito 
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Primeira Turma  
Recursal dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais  
do Distrito Federal,  
Apelação Cível no Juizado  
Especial 20050160004941, 
Relator Teófilo Caetano,  
julgado em 1.12.2005.

Tribunal de Justiça  
do Distrito Federal e  
Territórios, Apelação Cível  
n.° 20030110130936,  
Relator Benito Tiezzi,  
2ª Turma Cível, julgado em 
22.11.2006.
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Assim, concluíram os julgadores que havia o 
dever de indenizar, uma vez que “a liberdade de 
expressão não alcança a faculdade de qualificar a 
pessoa daquele que não professa o mesmo ideário, 
de recriminar a fé que professa ou até sua incredu-
lidade ou de reprimir a ideologia que não se con-
forma com a formação do crítico”.

Nessa mesma linha, o Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná entendeu que houve abu-
so ao poder de crítica e liberdade de expres-
são, em nota publicada em um jornal local de 
grande circulação, sendo cabível indenização 
pleiteada, uma vez que “com louvor, acolheu a 
Carta Magna a proteção à liberdade de expres-
são dos cidadãos brasileiros e estrangeiros re-
sidentes no País, no exercício de seus direitos; 
contudo, ao exacerbar-se o indivíduo no uso de 
suas prerrogativas constitucionais, nada mais 
prudente do que a censura judicial à falta de 
moderação do ofensor”. 

Assim, verifica-se a existência de uma li-
nha tênue entre o exercício regular do direito à 
liberdade de pensamento e o risco de violação 
aos direitos da personalidade.

É certo que não há uma regra geral que 
indique qual direito deve prevalecer em uma 
situação de colisão de normas constitucionais. 
Contudo, é extremamente importante que as 
decisões sejam muito bem fundamentadas, 
com a delimitação de todo o caminho percor-
rido para chegar à solução apresentada, a qual 
deve manter um núcleo mínimo de cada um dos 
princípios em confronto.

Exercício de 
ponderação e 
escolha do direito 
prevalente

Tribunal de Justiça do Estado  
do Paraná, 9ª Câmara  
Cível , AC 0180580-9 –  
Ponta Grossa –  
Rel.: Des. Dulce Maria Cecconi – 
Unânime – J. 24.4.2006.
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Em alguns casos, denota-se que o ofensor age 
de forma reiterada, ou seja, envia dezenas de 
mensagens eletrônicas com conteúdo ofensivo 
ou publica diversas matérias igualmente nocivas 
na internet.

Nesses casos, observa-se, por vezes, 
que ajuizar tão somente uma ação de cunho 
indenizatório, não tem a eficácia de afastar a 
conduta ofensiva que vem sendo adotada de 
forma reiterada.

Diante disso, indaga-se: seria possível 
ajuizar uma ação inibitória, na qual se busque 
uma ordem judicial para que o ofensor se abste-
nha de manifestar sua opinião tida por ofensiva, 
mesmo que a Constituição garanta a liberdade 
de pensamento? 

Eventual ordem judicial que determinas-
se que o ofensor se abstivesse de enviar e-mails 
ou escrever em sites poderia ser considerada 
censura?

O Supremo Tribunal Federal tem mos-
trado preferência na prevalência do direito à li-
berdade de imprensa, de forma que a proteção 
aos direitos personalíssimos da honra, imagem 
e privacidade, por exemplo, seria feita a posterio-
ri, via medidas reparatórias, direito de resposta 
ou retificação do conteúdo publicado, conforme 
se observou do julgamento da arguição de des-
cumprimento de preceito fundamental (ADPF) 
sobre a Lei de Imprensa:

Ponderação diretamente constitucional entre 
blocos de bens de personalidade: o bloco dos 
direitos que dão conteúdo à liberdade de im-
prensa e o bloco dos direitos à imagem, honra, 
intimidade e vida privada. Precedência do pri-
meiro bloco. Incidência a posteriori do segundo 

Conduta ofensiva 
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bloco de direitos, para o efeito de assegurar o 
direito de resposta e assentar responsabilida-
des penal, civil e administrativa, entre outras 
consequências do pleno gozo da liberdade de 
imprensa. Peculiar fórmula constitucional de 
proteção a interesses privados que, mesmo in-
cidindo a posteriori, atua sobre as causas para 
inibir abusos por parte da imprensa.

Ocorre que a questão não é tão simples. 
Muitas vidas são devastadas em razão de expo-
sições ofensivas e reiteradas na internet, sendo 
certo que, frequentemente, as vítimas desse 
tipo de ofensa não conseguem receber a inde-
nização que lhes foi garantida judicialmente, 
ou seja, ganham o processo, mas não localizam 
bens para viabilizar a reparação.

Em uma análise rápida, sem considerar o 
princípio da unidade, o intérprete poderia cogi-
tar: ora, se a manifestação do pensamento não 
está ocorrendo de forma anônima, em respeito 
ao artigo 5°, inciso VI, da Constituição e se há 
a previsão de indenização por danos advindos 
da violação da intimidade, privacidade, honra 
e imagem das pessoas (artigo 5°, inciso X, da 
Constituição), não seria possível uma ação que 
fixasse uma obrigação de não fazer consistente 
na condenação do ofensor a se abster de qual-
quer manifestação que ofendesse a vítima, vis-
to que, caso houvesse violação aos direitos da 
vítima, bastaria que o caso fosse resolvido com 
medidas indenizatórias?

Nesse diapasão, não é possível se esque-
cer do princípio da inafastabilidade da jurisdição, 
garantido pelo artigo 5°, inciso XXXV da Constitui-
ção, segundo o qual “a lei não excluirá da aprecia-
ção do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito.”

Conduta ofensiva 
reiterada e a 
constitucionalidade 
das medidas para 
conter o abuso

Supremo Tribunal Federal,  
Arguição de  
Descumprimento de Preceito 
Fundamental n.º 130,  
Distrito Federal, Relator Ministro 
Luís Roberto Barroso. Trecho da 
ementa do acórdão proferido  
em 30.4.2009.

Legislação obtida no site  
www.planalto.gov.br.  
Acesso em 6.11.2016.
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Ademais, ao tornar absoluto o direito à li-
berdade de pensamento, seria o mesmo que 
admitir que a Constituição tolerasse o direito 
de ofender, o que obviamente não tem funda-
mento, pelo próprio espírito das normas cons-
titucionais.

O ministro Luis Roberto Barroso es-
clarece que não se quer dizer que a Colenda 
Corte Máxima tenha tornado absoluto o direi-
to à liberdade de manifestação do pensamento, 
até mesmo porque “a própria Constituição im-
põe alguns limites ou algumas qualificações à 
liberdade de expressão, como por exemplo: a) 
vedação do anonimato (art. 5º, 4); b) direito de 
resposta (art. 5º, 5); c) restrições à propaganda 
comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotó-
xicos e terapias (art. 220, § 4º); d) classificação 
indicativa (art. 21, 16); e) dever de respeitar a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas (art. 5º, 10)”.

Porém, Barroso aponta a “necessidade 
de escrutínio rigoroso de todas as medidas 
restritivas de liberdade de expressão”, momen-
to em que indica oito critérios balizadores da 
ponderação entre liberdade de expressão e os 
direitos da personalidade:

1) veracidade do fato; 2) licitude do meio em-
pregado na obtenção da informação; 3) perso-
nalidade pública ou privada da pessoa objeto 
da notícia; 4) local do fato; 5) natureza do fato; 
6) existência de interesse público na divulga-
ção em tese;7) existência de interesse público 
na divulgação de fatos relacionados com a 
atuação de órgãos públicos; e 8) preferência 
por sanções a posteriori, que não envolvam a 
proibição prévia da divulgação.

Conduta ofensiva 
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Supremo Tribunal Federal,  
Medida Cautelar  
na Reclamação  
n. 24.760,  
Relator Ministro Luís Roberto 
Barroso, decisão liminar  
proferida em 26.10.2016.

Supremo Tribunal Federal,  
Medida Cautelar  
na Reclamação  
n.º 24.760,  
Relator Ministro Luís Roberto 
Barroso, decisão liminar  
proferida em 26.10.2016.
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Com isso, caso seja necessário, é possível que 
a vítima adote medidas visando impedir a ação 
do ofensor, sendo que a ordem judicial pode-
rá, inclusive, prever multa por descumprimen-
to da decisão, nos termos do artigo 497 com-
binado com artigo 537, ambos do Código de 
Processo Civil.

Corroborando tais assertivas, o Tribu-
nal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 
manteve a condenação fixada em primeira ins-
tância para que a parte se abstivesse de enviar 
e-mails ofensivos, em um caso em que a ex-
-mulher da vítima telefonava constantemente 
para o trabalho de seu ex-marido e o amea-
çava de colocar cartazes com dizeres de que 
era homossexual, morava com outro homem e 
não cuidava das filhas, sendo que tais ameaças 
foram repetidas por e-mail.

No caso acima, admitiu-se que a tutela 
inibitória era o meio adequado para prevenir a 
ocorrência do ilícito objeto da ação e impedir a 
repetição da conduta – envio de e-mail vexató-
rio –, concluindo que “os direitos da personalida-
de são expressamente protegidos pela Constitui-
ção Federal (art. 5º, 10) e uma vez violados, como 
no caso, sujeitam-se à tutela inibitória para que 
cesse a violação”.

Portanto, a parte que se sentir lesada em 
virtude da disseminação de e-mails, por maté-
rias ou comentários ofensivos, poderá buscar 
uma tutela inibitória de tal conduta ilícita, mas 
deverá empreender grande esforço argumenta-
tivo para demonstrar a necessária prevalência 
de seus direitos, em relação à liberdade de ma-
nifestação de pensamento.
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Tribunal de Justiça  
do Distrito Federal  
e Territórios, Apelação  
Cível 20020110840320,  
Relatora Ana Maria  
Duarte Amarante,  
6ª Turma Cível, julgado  
em 22.8.2005.
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A Constituição merece destaque pela ampla 
gama de direitos e garantias previstos, chegan-
do até a receber o título de “Constituição Cida-
dã”, pelo então deputado federal e presidente 
da Câmara, Ulysses Guimarães, no ato da pro-
mulgação da Lei Fundamental. 

Vale salientar que, aos usuários da inter-
net e dos recursos tecnológicos de uma forma 
geral, são assegurados os direitos e garantias 
previstos em nosso ordenamento, tais como 
a liberdade de manifestação de pensamento, 
a proteção à privacidade, ao nome, à honra, à 
imagem, à propriedade, dentre outros.

Contudo, não raro, o exercício de tais 
direitos pode gerar colisões de direitos, cuja 
resolução depende de um exercício de ponde-
ração de valores, sopesado pela proporcionali-
dade e razoabilidade do intérprete ou julgador, 
ao qual caberá indicar a melhor solução para o 
caso em análise.

No que tange à livre manifestação de 
pensamento, em colisão com outros direitos 
igualmente constitucionais, só é possível veri-
ficar qual direito deve prevalecer na análise do 
caso concreto, oportunidade em que se apura-
rá a existência de eventuais abusos tendentes a 
macular outros dispositivos da Carta Magna. 

O Supremo Tribunal Federal tem priori-
zado a prevalência da liberdade de imprensa, 
quando em confronto com direitos personalís-
simos da privacidade, honra e imagem, já que 
a reparação das violações a estes últimos seria 
feita a posteriori, via medidas cíveis, penais ou 
administrativas.

Clareza é 
fundamental  
ao operador  
de Direito
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Clareza é 
fundamental  
ao operador  
de Direito

Contudo, é possível afirmar que se de um lado 
é assegurado o direito de livre manifestação, de 
outro, também deve ser estabelecido o dever de 
responsabilidade pelas consequências de tais 
manifestações, em caso de violação de direitos 
de terceiros, como decorrência do próprio Es-
tado Democrático de Direito, sem prejuízo do 
direito da vítima de buscar uma tutela inibitória 
perante o Poder Judiciário, frente a condutas 
ofensivas reiteradas.

Por isso, é fundamental que o operador 
do Direito saiba demonstrar com clareza os 
motivos pelos quais uma norma constitucional 
deve prevalecer sobre outra, sempre zelando 
pela maior efetividade possível da Carta Magna.
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Com a massificação do uso da internet, os ope-
radores do direito ao redor do mundo têm se 
deparado com problemas pontuais acerca da 
aplicabilidade das leis vigentes ao ambiente vir-
tual. Em diversos países foram criadas normas 
específicas – cíveis e criminais – para garantir 
estabilidade jurídica à nova realidade e, com o 
tempo, os novos desafios estão aumentando 
continuamente.

O crescimento exponencial da utilização 
da web e dos meios digitais propiciou um ter-
reno cada vez mais fértil à prática criminosa e, 
nessa condição, exigiu demanda de atuação do 
poder do Estado nas novas plataformas. 

O Judiciário foi o primeiro a sentir o im-
pacto da nova realidade e, gradualmente, viu os 
provedores de aplicações de internet colaborar 
em diversas ações judiciais que pretendiam algo 
até então raro na atividade jurisdicional: buscar 
a elucidação de autoria dos ilícitos e da própria 
materialidade delitiva presente nas novas for-
mas de comunicação.

A popularização dos serviços de mensa-
gem instantânea abriu espaço para que crimes 
passassem a ser cometidos por meio dessas 
plataformas, dada a facilidade e a segurança 
no processo comunicativo. A implementação de 
sofisticados sistemas de criptografia contribuiu 
para a prevenção à interceptação de mensagens 
privadas, seja por parte de hackers ou da pró-
pria autoridade investigadora. Todavia, estas 
autoridades têm o dever legal de apurar quando 
do cometimento de crimes, e, por vezes, neces-
sitam coletar provas que trafegam por cabos de 
telecomunicação. 

Art.144 da Constituição 
Republicana c.c. art. 6º do 
Código de Processo Penal
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Em virtude disso, o Brasil tem testemunhado a 
saga de autoridades judiciárias que, no inten-
to de cumprir seu papel persecutório penal, 
determinam a interceptação em tempo real 
de mensagens trocadas pelos usuários-alvo a 
empresas que proveem esse tipo de serviço. 
Esses pedidos não são respeitados sob a ale-
gação da impossibilidade técnica de atendê-
-los em decorrência da famigerada criptografia 
 end-to-end. Como resultado do que julga intran-
sigência, o Judiciário tem, em alguns casos, de-
terminado o bloqueio integral da plataforma ao 
redor do país, como forma de punir a empresa.

Aqui não se pretende entrar no mérito da 
legalidade ou da discussão jurídica que circun-
da a decisão de bloqueio, porém é relevante o 
contexto que levou ao proferimento da ordem. 

Nesses casos, os órgãos de controle, por 
meio de requisições às autoridades judiciárias, 
buscavam obter provas da materialidade dos 
crimes ali investigados e, para tanto, entende-
ram que informações, em tese, de alcance da 
empresa responsável pelo serviço, colabora-
riam para a investigação em curso. Porém, dada 
a complexidade do tema, as tentativas restaram 
frustradas, uma vez que, até o momento, não 
há uma posição firme do direito brasileiro so-
bre a possibilidade e a legalidade de interceptar 
mensagens telemáticas à luz da Lei 9.296/1996 
(Lei das Interceptações Telefônicas).

A (in)violabilidade 
da utilização da 
Lei 9.296/96 nas 
conversas por 
aplicações

85



INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES NAS APLICAÇÕES

Isto porque a legislação foi editada e aprovada 
em contexto tecnológico distinto do atual. À épo-
ca, o mercado de aparelhos celular era incipien-
te e a troca de mensagens instantâneas ainda 
não ocorria. Como era impossível ao legislador 
federal prever os rumos do desenvolvimento 
tecnológico, a lei terminou por não disciplinar 
diretamente os parâmetros da interceptação 
telemática e de dados. Contudo, a ela não se 
omitiu, fazendo constar abertamente, logo no 
parágrafo único de seu primeiro artigo, a aplica-
bilidade à interceptação das comunicações nas 
plataformas digitais.

Art. 1 - A interceptação de comunicações telefô-
nicas, de qualquer natureza, para prova em in-
vestigação criminal e em instrução processual 
penal, observará o disposto nesta Lei e depen-
derá de ordem do juiz competente da ação prin-
cipal, sob segredo de justiça. Parágrafo único. O 
disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do 
fluxo de comunicações em sistemas de informá-
tica e telemática.

O presente estudo se dedica a analisar a 
aplicabilidade da lei às mensagens trocadas via 
aplicativos de mensagem instantânea, a even-
tual necessidade de edição de nova lei e a im-
prescindibilidade de aprofundamento técnico 
na questão, para que o direito não se veja di-
vorciado da nova realidade, conforme veremos 
a seguir.
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Problemáticas 
processuais e 
procedimentais 
da Lei 9.279/1996 
à interceptação 
de aplicativos 
de comunicação 
instantânea

Como já foi descrito acima, os órgãos de perse-
cução criminal, com base na Lei Ordinária em 
questão, têm recorrido ao Poder Judiciário com 
o objetivo de interceptar as comunicações de 
aplicativos de mensagens instantâneas. Isso é 
feito como meio de obter provas para concen-
trar os atos investigatórios e, consequentemen-
te, buscar medidas acautelatórias de natureza 
pessoal em face dos averiguados. 

Entretanto, nas últimas oportunidades 
em que isso foi tentado, os representantes de 
plataformas de mensagens instantâneas se 
acautelaram, sob o argumento da “impossibili-
dade técnica” de captação das mensagens troca-
das entre dois (comunicação direta) ou mais (co-
municação em grupo) interlocutores, haja vista 
a implementação da tecnologia de criptografia 
ponta a ponta ou end-to-end.

“A possibilidade de criptografar mensagens 
existe há milhares de anos. A tecnologia mo-
derna permite que cada usuário do WhatsApp 
tenha uma chave pública, comunicada a todos 
que desejem lhe endereçar mensagens. Todos 
podem codificar e enviar mensagens de acordo 
com esse recurso, com a privacidade garantida. 
Só quem possui a chave de decodificação (arma-
zenada no celular de cada usuário) pode ler as 
mensagens. O provedor do aplicativo cria a pos-
sibilidade de codificação e decodificação, mas 
não possui nem tem como acessar as chaves”.  
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. WhatsApp 
mostra a necessidade de regulação da cripto-
grafia. In Conjur.

VEJA O SITE
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Diante da desobediência ao cumprimento da or-
dem judicial e do ato contrário ao Contempt of 
Court, foi determinado pelo Judiciário o bloqueio 
(inutilização) do aplicativo de mensagens instan-
tâneas em todo o país. 

Acreditamos ser consenso, em larga es-
cala, que tal medida não atinge a praticidade 
pretendida – a interceptação das comunicações 
por meio de aplicativos de mensagens instantâ-
neas –, além de gerar repulsa da sociedade em 
geral, uma vez que os usuários acabam sendo 
prejudicados sem que tenham nenhuma con-
corrência para a causa, beirando o despropor-
cional e desarrazoável mandamento judicial. De 
fato, a questão mais crítica e sensível em relação 
à interceptação das comunicações de aplicativos 
de mensagens instantâneas circunda o tema da 
criptografia ponta a ponta ou end-to-end.

Tal receio de eficiência da norma (Lei 
9.279/1996), enfatizado na interpretação confor-
me da Constituição, vem sendo explorado pela 
melhor doutrina processual penal, de modo a 
equilibrar os direitos e garantias fundamentais 
com a eficiência da persecução criminal, para 
elucidação dos delitos que encontram suporte 
nos avanços tecnológicos. Vejamos: 

Uma interpretação literal, que feche os olhos 
para o avanço da técnica, possibilitará o desen-
volvimento de uma criminalidade moderna, em 
especial para a prática de crimes mais sofistica-
dos, que poderá planejar livremente seus delitos 
pela troca de correspondência eletrônica ou me-
diante transferência de dados por sistemas de te-
lemática. O problema pode ser mais grave, ao se 
imaginar que, futuramente, será cada vez mais 
reduzida a utilização da comunicação telefônica 
tradicional, que será substituída pela comunica-
ção de vozes – e provavelmente imagens – por 
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BADARÓ, Gustavo 
Henrique. Processo Penal. 
3ª Edição revista, 
atualizada e ampliada. 
Editora Revista  
dos Tribunais.  
2015, p. 504-505.
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computadores, inclusive tablets e smartphones 
cada vez menores. Nesse contexto, uma inter-
pretação literal e historicamente descontextua-
lizada do inciso XII impediria, de modo absoluto, 
qualquer restrição a tal forma de comunicação. 
[...] Hoje, contudo, há diversas formas de comu-
nicação em sistemas de telemática, cujos dados 
não permanecem armazenados em sistemas de 
computadores. Em outras palavras, há comuni-
cação instantânea de dados, que consequente-
mente não admite a apreensão dos dados comu-
nicados, e comunicações de dados seguidas do 
armazenamento dos elementos comunicados, 
em que não se faz necessária a interceptação da 
comunicação, bastando a apreensão dos dados, 
como forma menos gravosa e menos excessiva 
de restrição da privacidade.

Ainda que o posicionamento seja hodierno 
(atual) e coerente com a técnica posta, podemos 
destacar sua ineficácia em relação aos aplicativos 
de comunicação instantânea.

Estes softwares utilizam a criptografia pon-
ta a ponta ou end-to-end, com o encapsulamento 
das conversas travadas entre os interlocutores, o 
que restringe o teor da comunicação apenas aos 
usuários. As plataformas que proveem o bom uso 
do aplicativo não têm nenhuma ingerência sobre 
as comunicações e nem mesmo arquivam ou alo-
cam as mensagens trocadas em banco de dados. 

Por sua vez, o aparelho utilizado para comuni-
cação (smartphone, tablet, etc.) armazena o teor 
das comunicações, mesmo que em escala redu-
zida. Ainda assim, as informações podem ser 
acessadas remotamente de outros dispositivos 
eletrônicos, de modo que, com um simples cli-
que, é possível realizar a exclusão de potenciais 
elementos de prova que poderiam ser utilizados 
para uma boa formulação de opinio delicti pelo 
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Ministério Público e como eventual prova em 
decreto condenatório pelo juízo criminal.

Ao que tudo indica, a volatilidade dos da-
dos tão almejados em eventual interceptação 
das comunicações encontra um caráter hibrido, 
pois podem repousar nos arquivos do disposi-
tivo eletrônico utilizado, como também podem 
ser apagados a qualquer momento, com mero 
comando remoto, quando houver o pareamen-
to prévio entre os dispositivos.

Diante da novidade tecnológica dos apli-
cativos de mensagens instantâneas e sua (in)
viabilidade quanto à interceptação das comu-
nicações por tais meios, não identificamos um 
posicionamento firme. Entretanto, entendemos 
que, se a tecnologia aplicada – criptografia – im-
possibilita o método intrusivo de obtenção de 
provas que a Lei de Interceptações das Comu-
nicações prevê, prevalece, ainda com maior ro-
bustez, o princípio da subsidiariedade edificado 
pela lei adjetiva em voga. 

A Lei que regulamenta a interceptação 
das comunicações telefônicas ostenta um 
caráter supletivo nos meios de obtenção de 
prova, visto que, caso tais provas possam ser 
produzidas por outros meios, menos intrusi-
vos à privacidade e intimidade do indivíduo, 
a utilização de tal método ser-lhe-á inócua e, 
substancialmente, ilegal, ainda que seja possí-
vel a interceptação da comunicação por tercei-
ro ausente, não havendo volatilidade e/ou pe-
renidade nas informações ali trocadas, desde 
que fiquem armazenadas, seja em um banco 
de dados da plataforma que opera o processo 
comunicativo, seja pelo próprio equipamento 
eletrônico que recepcionará o teor da mensa-
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gem. Nesse plano, como método extremado 
de intrusão a privacidade e intimidade do indi-
víduo e cujo elemento de prova de um poten-
cial ilícito penal possa ser angariado por outros 
meios menos abruptos, entendemos que a in-
terceptação das comunicações de aplicativo de 
mensagens instantâneas não seria o mais ra-
zoável e proporcional.

Do mesmo modo, como a interceptação 
das comunicações por meio de aplicativos por 
mensagens instantâneas encontra barreiras 
técnicas, legais e principiológicas, temos que 
a medida intrusiva da busca e apreensão faria 
suas vezes, desde que com maior diligência 
possível, para que não haja perda de elemen-
tos de prova (conforme aventamos, há a pos-
sibilidade de que o averiguado ou um terceiro, 
que tenha acesso remoto ao seu equipamento 
eletrônico, apague integralmente o teor das co-
municações travadas, de modo a esvair a prova 
que se buscava com tais medidas). 

O referido método é extremamente di-
fundido para investigar de forma minuciosa e 
encontrar algo ou alguém. No conceito assenta-
do pela professora Cleonice Pitombo, a busca e 
apreensão:

É ato do procedimento persecutivo penal, restri-
tivo de direito individual (inviolabilidade da in-
timidade, vida privada, domicílio e integridade 
física ou mental) consistente em procura, que 
pode ostentar-se na revista ou no varejamen-
to, conforme a hipótese: de pessoa (vítima de 
crime, suspeito, indiciado, acusado, condenado, 
testemunha ou perito), semoventes, coisas, (ob-
jetos, papéis, documentos), bem como de vestí-
gios (rastros, sinais e pistas) da infração. 
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Em sede de precedentes dos tribunais superio-
res, encontramos alguns acórdãos com posições 
antagônicas, de modo a demonstrar a complexi-
dade do tema. 

Recentemente, o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) debruçou-se sobre o tema, quan-
do apreciou o Recurso Ordinário em Habeas 
Corpus 51.531/RO, no qual se debateu o meio 
de obtenção de prova diretamente pela Polícia 
Judiciária, sem franqueio judicial, das comu-
nicações realizadas pelo investigado por via 
do aplicativo de comunicações instantâneas 
WhatsApp. Vejamos:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁ-
RIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
NULIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE AUTORI-
ZAÇÃO JUDICIAL PARA A PERÍCIA NO CELULAR. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. 
Ilícita é a devassa de dados, bem como das 
conversas de whatsapp , obtidas diretamente 
pela polícia em celular apreendido no flagran-
te, sem prévia autorização judicial. 2. Recurso 
ordinário em habeas corpus provido, para de-
clarar a nulidade das provas obtidas no celular 
do paciente sem autorização judicial, cujo pro-
duto deve ser desentranhado dos autos. (STJ, 
RHC 51.531/RO, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 
DJe 09.05.2016)

Trecho do voto: Nas conversas mantidas pelo 
programa whatsapp, que é forma de comuni-
cação escrita, imediata, entre interlocutores, 
tem-se efetiva interceptação inautorizada de 
comunicações. É situação similar às conver-
sas mantidas por e-mail, onde para o acesso 
tem-se igualmente exigido a prévia ordem 
judicial (…) Atualmente, o celular deixou de 
ser apenas um instrumento de conversação 
pela voz à longa distância, permitindo, diante 
do avanço tecnológico, o acesso de múltiplas 
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funções, incluindo, no caso, a verificação da 
correspondência eletrônica, de mensagens e 
de outros aplicativos que possibilitam a co-
municação por meio de troca de dados de 
forma similar à telefonia convencional. Des-
te modo, ilícita é tanto a devassa de dados, 
como das conversas de whatsapp obtidos de 
celular apreendido, porquanto realizada sem 
ordem judicial.

Diametralmente oposta, fora a decisão 
proferida pelo Ministro Felix Fischer, atrelada 
ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 75.800/
PR, o qual se debatia a ilicitude da produção de 
prova apresentada pelos agentes de polícia em 
busca e apreensão de aparelhos eletrônicos e 
smartphones, com o franqueio judicial: 

PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO “LAVA-JATO”. 
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. APREEN-
SÃO DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR. LEI 
9296/96. OFENSA AO ART. 5, XII, DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUN-
DAMENTADA QUE NÃO SE SUBORDINA AOS DI-
TAMES DA LEI 9296/96. ACESSO AO CONTEÚDO 
DE MENSAGENS ARQUIVADAS NO APARELHO. 
POSSIBILIDADE. LICITUDE DA PROVA. RECUR-
SO DESPROVIDO. I - A obtenção do conteúdo 
de conversas e mensagens armazenadas em 
aparelho de telefone celular ou “smartphones” 
não se subordina aos ditames da Lei 9296/96. 
II - O acesso ao conteúdo armazenado em te-
lefone celular ou “smartphone”, quando de-
terminada judicialmente a busca e apreensão 
destes aparelhos, não ofende o art. 5, inciso 
XII, da Constituição da República, porquanto o 
sigilo a que se refere o aludido preceito consti-
tucional é em relação à interceptação telefôni-
ca ou telemática propriamente dita, ou seja, é 
da comunicação de dados, e não dos dados em 
si mesmos. III - Não há nulidade quando a de-
cisão que determina a busca e apreensão está 
suficientemente fundamentada, como ocorre 
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na espécie. IV - Na pressuposição da ordem de 
apreensão de aparelho celular ou “smartpho-
ne” está o acesso aos dados que neles estejam 
armazenados, sob pena de a busca e apreen-
são resultar em medida írrita, dado que o apa-
relho desprovido de conteúdo simplesmente 
não ostenta virtualidade de ser utilizado como 
prova criminal. V - Hipótese em que, demais 
disso, a decisão judicial expressamente de-
terminou o acesso aos dados armazenados 
nos aparelhos eventualmente apreendidos, 
robustecendo o alvitre quanto à licitude da 
prova. Recurso desprovido. (STJ, RHC 75.800/
PR, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, julgado 
em 15.09.2016). 

Frise-se que o tema não é uníssono, tanto 
em sede doutrinária, quanto em sede jurispru-
dencial. No entanto, um aspecto é convergente 
em ambos os julgados: o controle judicial – cláu-
sula de reserva jurisdicional – é premente para a 
validade dos atos persecutórios. 

Pensando, diretamente, na medida de 
busca e apreensão do equipamento eletrônico 
(tablet, smartphone, etc.) de determinado averi-
guado, atualmente os órgãos de controle têm se 
utilizado da técnica do espelhamento ou clona-
gem de equipamentos. 

Nela, há todo o cuidado de preserva-
ção do equipamento original, de modo que os 
experts realizam a cópia fiel de tais aparelhos, 
trabalhando, tão somente, sobre esse clone (e 
não nos originais), com o objetivo de não afe-
tar ainda mais a privacidade e a intimidade do 
investigado. 

Em seguida, procedem com a geração de 
código hash para preservar o conteúdo extraído 
do equipamento eletrônico em cadeia de cus-
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tódia, tanto para a vital garantia constitucional 
do averiguado que, em momento oportuno, 
exercerá sua ampla defesa e contraditório dos 
elementos angariados em seus equipamentos, 
quanto para a pseudoprova produzida pelos 
órgãos de persecução que, futuramente, será 
valorada pelo Poder Judiciário. 

Um hash (ou escrutínio) é uma sequên-
cia de bits geradas por um algoritmo de dis-
persão, em geral representada em base hexa-
decimal, que permite a visualização em letras 
e números (0 a 9 e A a F), representando um 
nibble cada. O conceito teórico diz que “hash 
é a transformação de uma grande quantida-
de de dados em uma pequena quantidade de 
informações”. Essa sequência busca identi-
ficar um arquivo ou informação unicamente. 
Por exemplo, uma mensagem de correio ele-
trônico, uma senha, uma chave criptográfica 
ou mesmo um arquivo. É um método para 
transformar dados de tal forma que o resulta-
do seja (quase) exclusivo. Além disso, funções 
usadas em criptografia garantem que não é 
possível a partir de um valor de hash retornar 
à informação original.

Contudo, a mesma preocupação não se 
repete em relação ao detentor do equipamento 
eletrônico, que poderá circular livremente por 
sua residência e acessar outros dispositivos ele-
trônicos, ou mesmo, requerer a terceiros que 
o façam, de modo a eliminar o bojo probatório 
que os órgãos de persecução apreendem em 
momento oportuno – busca e apreensão. 
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Como já é de amplo conhecimento, a incomu-
nicabilidade do averiguado, prevista pelo arti-
go 21 do Diploma Processual Repressivo, não 
foi contemplada pela Carta Cidadã de 1988, a 
qual adverte que não haverá incomunicabili-
dade, até mesmo em Estado de Defesa, (“Ora, 
se em momentos de grave instabilidade institu-
cional, ensejadores de decretação do Estado de 
Defesa, não poderá ser determinada a incomuni-
cabilidade, também não será viável nos períodos 
de normalidade.”) nos termos do artigo 136, § 
3º, quanto mais em Estado de Direito, com a 
completa vigência dos direitos e garantias fun-
damentais dos cidadãos. Ademais, garantiu-se 
assistência familiar e de advogado ao preso, de 
modo que tais garantias devam ser estendidas 
a todos que estejam sofrendo qualquer restri-
ção de seus direitos.

Portanto, a medida de busca e apreen-
são, em tais casos, deverá encampar uma restri-
ção de liberdade de locomoção do investigado, 
ainda que transitoriamente, para que não ocor-
ra a exclusão de dados. 

Nesse contexto, o método intrusivo 
de natureza real, ter-se-á elementos híbridos 
da medida intrusiva de natureza pessoal, de 
modo que, enquanto se perquira o espelha-
mento dos equipamentos eletrônicos na resi-
dência do investigado, este não poderá se au-
sentar e será monitorado de forma ostensiva 
por agentes policiais, para evitar a perda dos 
elementos de prova. 

TÁVORA, Nestor. 
ALENCAR, Rosmar 

Rodrigues. Curso de direito 
processual penal. 8ª edição 

revista, ampliada e 
atualizada. Juspodivm: 

Salvador. 2013, p. 118. 
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Alguns juristas, após o tormentoso período de 
bloqueios dos aplicativos de comunicações ins-
tantâneas por determinação de integrantes do 
Poder Judiciário, emitiram suas respeitosas opi-
niões, assentando que o momento carece de 
uma norma regulamentadora sobre o tema. 

O professor Tércio Sampaio Ferraz Junior, com a 
maestria que lhe é peculiar, salientou, em artigo 
recentemente publicado: 

Daí a necessidade de regulação da tecnologia 
de criptografia. Caso o Poder Judiciário entenda 
que o “WhatsApp” e aplicativos do gênero estão 
sujeitos ao poder estatal de bloqueio, seriam 
afetados imediatamente os direitos à livre ini-
ciativa —a proibição ao desenvolvimento de pro-
dutos que criem ambientes criptografados — e, 
consequentemente, à liberdade e à privacidade 
de qualquer comunicação virtual individual.
A solução regulatória passa, portanto, por um 
problema que vai além do equilíbrio jurídico 
entre privacidade, sigilo, livre comunicação e 
segurança pública.
Enfrenta um desafio mais profundo gerado pelo 
“admirável mundo novo” virtual: como balizar 
a tecnologia humana em nome de um huma-
nismo essencial? E não estamos diante de uma 
hipótese de ficção científica...

Data máxima vênia e, com o mais alto res-
peito que temos ao ilustre mestre e professor 
emérito da Faculdade de Direito da Universida-
de de São Paulo, a regulamentação da criptogra-
fia ponta a ponta ou end-to-end acarretaria em 
verdadeira tensão entre garantias constitucio-
nais edificadas em nossa Carta Magna. 
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De um lado, há a livre iniciativa – artigo 170 da 
CF/1988 – do empresariado que, por via de seus 
ideais de empreendedorismo e busca do desen-
volvimento econômico e social, lança mão de 
suas mirabolantes ideias para o pleno desen-
volvimento do País, auferindo lucratividade por 
meio de sua atividade. 

Em contrapartida, há a preexistência da 
segurança pública – artigo 144 da CF/1988 – 
como dever do Estado, outorgado aos respecti-
vos órgãos de controle, visando a preservação 
da ordem pública e a incolumidade das pessoas 
e do patrimônio.

Tudo nos leva a crer que, com a regulação 
da criptografia no Brasil, haverá uma abrupta al-
teração no modelo de negócio sedimentado pe-
los aplicativos de mensagens instantâneas. Tal 
ato poderá acarretar a não aceitação por parte 
das empresas que utilizam tal tecnologia e sua 
consequente saída do País, culminando em de-
sempregos e retrocessos no desenvolvimento 
econômico e social. 

Portanto, as balizas legais para regula-
mentar a criptografia carecem de aprofundados 
debates de como ocorrerá a intervenção estatal 
no modelo de negócio lançado pelas empresas 
que aderiram a tal ferramenta tecnológica, a fim 
de se alcançar o intento de ambos – Estado e 
livre iniciativa. 
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Este ensaio tem por objetivo estudar o perfil da 
tutela provisória antecipatória como disposta 
no Código de Processo Civil (CPC) de 2015, sem 
qualquer pretensão de esgotar o tema. Preci-
samente, o escopo do texto está em demons-
trar a indispensabilidade do instituto no traba-
lho de coibição da prática de ilícitos por meio 
da internet.

São inegáveis e incontáveis os benefí-
cios que a internet trouxe e cada vez mais os 
traz à sociedade. É possível afirmar, sem medo 
de errar, que, em toda comunidade em que 
seu acesso é disponibilizado, se trata de me-
canismo indissociável do dia a dia das pessoas. 
No entanto, nem tudo é vantagem. A internet 
também é utilizada para más finalidades, re-
sultando na prática de ilícitos de alto potencial 
lesivo. Como assevera Rony Vainzof:

“Infelizmente, não obstante os incalculáveis 
e inenarráveis benefícios proporcionados 
por meio dos serviços nela prestados, seja 
para finalidades pessoais ou profissionais, o 
ser humano, por vezes, se perde, praticando 
atos ilícitos que contrariam a própria razão 
de ser do Direito, e pior, em razão do meio 
empregado, se perpetuam, com uma propa-
gação mundial, atingindo de forma brutal as 
vítimas, originando abalos materiais e morais 
permanentes”

Muitas dessas ilegalidades são basea-
das na ilusória pseudossegurança do anonima-
to de seus autores. No entanto, quem parece 
não ser identificado em um primeiro momen-
to é identificável num segundo, especialmente 
por meio do fornecimento dos registros ele-
trônicos dos provedores de aplicações e cone-
xão, o que permite a reconstrução do caminho 

VAINZOF, Rony.  
Da reponsabilidade por danos 
decorrentes de conteúdo gerado 
por terceiros. In DEL MASSO, 
Fabiano Dolenc. ABRUSIO, Juliana, 
FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. 
Marco civil da Internet: Lei 
12.965/2014, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2014, p. 178
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eletrônico percorrido. Para tanto, porém, é ne-
cessária à obtenção de ordem judicial. Nesse 
contexto, de buscar jurisdicionalmente a des-
constituição do anonimato, são indispensáveis 
as tutelas provisórias antecipatórias, e é disso 
que se trata o presente texto.

Já presentes no Código de Processo Civil 
de 1973, as hoje denominadas tutelas provisó-
rias lá se apresentavam como tutela antecipada 
(art. 273) e tutela cautelar (arts. 706 e ss.), e, no 
caso das tutelas de evidência, como técnicas 
presentes em alguns procedimentos especiais. 

O Código de Processo Civil de 2015 as 
reúne em seu Livro V da Parte Geral, separando-
-as em tutelas de urgência (antecipatória e cau-
telar) nos arts. 300 e ss. e prevê, ainda, a tutela 
de evidência no art. 311.

Essa reunião das tutelas antecipada e 
cautelar sob um mesmo gênero de tutela de 
urgência encampa a proposta de alguns dou-
trinadores brasileiros que vislumbravam uma 
mesma razão de ser em ambas as modalidades: 
a urgência na prestação jurisdicional, seja para 
antecipar os efeitos da decisão final de mérito, 
seja para assegurar o resultado útil do processo. 
Nesse sentido, com destaque, já dizia José Ro-
berto dos Santos Bedaque:

“Com certa frequência surge a necessidade de 
medidas urgentes, sem as quais o resultado 
prático e definitivo do processo pode ser in-
suficiente para restabelecer o direito violado 
ou evitar que a lesão ocorra. É preciso que a 
atuação do direito proporcionada pela tutela 
jurisdicional seja apta a conferir ao respectivo 
titular a situação em que ele se encontraria 
se a regra fosse espontaneamente observada. 
Parece-me ser esse o aspecto fundamental da 
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tutela de urgência, ao qual o processualista 
deve dedicar sua atenção. Embora relevante o 
conteúdo da medida (conservativo ou satisfa-
tivo), não é esse o elemento a ser considerado 
para sistematização e melhor compreensão 
da natureza do instituto” 

Todas têm raiz constitucional, especialmente, no 
princípio (Na categoria normativa de princípios, 
entende-se, para fins desse trabalho, dentre tan-
tas as acepções possíveis, a norma que prescreve a 
promoção de um estado ideal de coisas ou um fim 
juridicamente relevante a ser buscado) da inafas-
tabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inc. 
XXXV, da Constituição Federal (Art. 5º, XXXV. A 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciá-
rio lesão ou ameaça a direito), e repetido, dada 
sua fundamentalidade, no art. 3º (Art. 3º. Não se 
excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou 
lesão a direito), caput, do CPC/2015.

O preceito preconiza a promoção de um estado 
ideal de coisas caracterizado pela situação de 
pleno acesso à jurisdição ou da existência de 
uma jurisdição inafastável, em que se têm meios 
efetivos e adequados para solução dos conflitos.

Em meios efetivos e adequados, devem ser 
compreendidos aqueles instrumentos jurídicos 
que permitam, de forma tempestiva e ajustada à 
realidade do conflito, seu cessar, sua responsa-
bilização ou, melhor e se possível, sua prevenção 
– o que, aliás, é previsto expressamente no tex-
to constitucional ao estabelecer que a ameaça a 
direito também será apreciada jurisdicionalmente. 
Essas premissas devem ser, com a licença para 
um jogo de palavras, “inafastáveis” para o texto.

Nesse quadro, destacam-se as tutelas provi-
sórias, sobre as quais se tratará na sequência. 
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Um ensaio 
sobre o perfil da 
tutela provisória 
no Código de 
Processo Civil  
de 2015

Primeiramente, há as tutelas provisórias de ur-
gência, que, segundo o próprio texto legal, são 
aquelas próprias para situações em que eviden-
ciada “a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo” 
(art. 300, caput, do CPC/2015). 

É pertinente, aqui, rápida observa-
ção sobre a adoção do termo provisória pelo 
CPC/2015. Por provisório deve se entender, a ri-
gor, aquilo que nasce ou surge destinado a ser 
substituído por outra coisa. É o caso da tutela 
antecipada que – excepcionada a hipótese de 
estabilização – não tem, em regra, aptidão de 
definitividade. Surge para ser substituída por 
uma sentença de mérito. Diferente é o caso da 
tutela cautelar que não é provisória, mas sim 
temporária. Isto é, basta para aquilo que se 
propõe, sem necessidade de ser futuramente 
substituída. Por determinado tempo, cumpre 
sua função. Um exemplo doutrinário clássico 
bem ilustra a distinção. Diz Alfredo de Araújo 
Lopes da Costa: 

“‘Temporário’, em verdade, é o que dura de-
terminado tempo. ‘Provisório’, porém, é o que, 
por algum tempo, serve até que venha o ‘de-
finitivo’. O temporário se define em absoluto, 
apenas em face do tempo; ‘provisório’, além 
do tempo, exige a previsão de outra cousa em 
que se sub-rogue. Os andaimes da construção 
são ‘temporários’. Ficam apenas até que se 
acabe o trabalho exterior do prédio. São, po-
rém, definitivos, no sentido de que nada virá 
substituí-los. Já, entretanto, a barraca onde o 
desbravador dos sertões acampa, até melhor 
habitação, não apenas temporária, é provisó-
ria também. O provisório é sempre trocado 
por um definitivo”
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No entanto, em sentido amplo, considerando 
que nenhuma tutela provisória resolve o conflito 
de forma definitiva, é possível entender que a 
denominação utilizada é satisfatória.

Em outras palavras, presente a urgência 
lato sensu, consubstanciada no risco de dano ou, 
em termos constitucionais, na ameaça a direito, 
autoriza-se a concessão de tutela baseada em 
cognição sumária.

A tutela de urgência tem, dentre outras caracte-
rísticas, a sumariedade da cognição:

“Pode-se afirmar que, no campo da tutela de 
urgência, a cognição, no campo da averigua-
ção quanto ao direito material, está limitada 
à verificação de plausibilidade, daí a menção 
a um juízo de cognição menos aprofundado 
verticalmente [...] Há razão para tanto, na me-
dida em que exigir do juiz o desenvolvimento 
de uma cognição exauriente e profunda – com 
possibilidade de amplo debate e verificação 
de todos os fatos alegados – seria de todo 
incompatível com a urgência que se presume 
para a adoção da tutela cautelar e da anteci-
pação de tutela. A cognição sumária caracte-
riza-se, pois, pelo fato de o juiz tomar conhe-
cimento de parte dos fatos e/ou pela maneira 
superficial com que a atividade cognitiva se 
desenvolve”. 

No mesmo sentido, esclarece Humberto Theo-
doro Júnior: 

“O ônus do tempo, às vezes, recai precisamen-
te sobre aquele que se apresenta, perante 
o juízo, como quem se acha na condição de 
vantagem que afinal virá a merecer a tutela 
jurisdicional. Estabelece-se, em quadras como 
esta, uma situação injusta, em que a demora 
do processo se reverte em vantagem para o 
litigante que, no enfoque atual, não é mere-
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cedor da tutela jurisdicional. Criam-se, então, 
técnicas de sumarização, para que o custo da 
duração do processo seja melhor distribuído, 
e não mais continue a recair sobre quem apa-
renta, no momento, ser o merecedor da tutela 
da Justiça”.

A tutela sumária, ao lado do aspecto cognitivo, 
também deve ser vista na óptica procedimental: 

“Uma das características da técnica antecipa-
tória é a sumariedade da cognição. A cognição 
sumária é aquela que ‘conduz o magistrado 
a um juízo de probabilidade’. A sumariedade 
também está presente na tutela cautelar (in-
dependentemente do momento de sua pres-
tação), não só do ponto de vista material, já 
que não há supostamente possibilidade de 
exaurimento da questão, mas também sob o 
ponto de vista formal, por conta de seu pro-
cedimento”

Em que pese esse fio condutor comum, 
as tutelas de urgência antecipatória e a cau-
telar são tecnicamente diferentes. A primeira 
caracteriza-se pela antecipação dos efeitos da 
decisão final de mérito, ou seja, na prática, con-
segue-se desde logo, ou ao menos o mais an-
tes possível, aquilo que se conseguiria tão so-
mente ao fim do processo, por que é urgente 
que assim se faça. 

A segunda, por sua vez, nada antecipa, 
mas resguarda, protege de dano, aquele bem 
da vida objeto de discussão, com o objetivo de 
que, ao fim desse, o bem ainda esteja preserva-
do. Do contrário, de nada serviria o processo.

A mencionada sumariedade também 
está presente na tutela de evidência. Embora 
prevista agora expressa e nominalmente, não 
se trata de novidade do ordenamento jurídi-
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co brasileiro, já que outras tutelas já pode-
riam ser liminarmente concedidas mesmo se 
ausente qualquer situação de urgência, como 
v.g. as medidas liminares pertinentes às ações 
possessórias (art. 928 do CPC/1973), as quais 
poderiam ser concedidas independentemente 
de qualquer urgência, porque o requerente da 
medida demonstrava uma ilicitude ou injustiça 
flagrante, caracterizada por esbulho ou turba-
ção; e as próprias ações de depósito.

Como a denominação sugere, não se 
trata de antecipar os efeitos da decisão final 
em razão da urgência, mas de antecipá-los em 
razão da evidência, caracterizada essa pelas hi-
póteses taxativamente previstas nos incisos do 
art. 311 do CPC/2015. Aqui, embora também 
provisória, a lógica é outra.

Art. 311 - A tutela da evidência será concedi-
da, independentemente da demonstração de 
perigo de dano ou de risco ao resultado útil 
do processo, quando: 
I – ficar caracterizado o abuso do direito de 
defesa ou o manifesto propósito protelatório 
da parte; 
II – as alegações de fato puderem ser com-
provadas apenas documentalmente e houver 
tese firmada em julgamento de casos repetiti-
vos ou em súmula vinculante; 
III – se tratar de pedido reipersecutório fun-
dado em prova documental adequada do con-
trato de depósito, caso em que será decreta-
da a ordem de entrega do objeto custodiado, 
sob cominação de multa; 
IV – a petição inicial for instruída com prova 
documental suficiente dos fatos constitutivos 
do direito do autor, a que o réu não oponha 
prova capaz de gerar dúvida razoável.
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A ideia contida no instituto é de que existem 
ilícitos ou situações de injustiças tão flagrantes 
ou evidentes a ponto de justificar a inversão do 
ônus do tempo do processo. A esse respeito: 

“Há situações em que o direito invocado pela 
parte se mostra com um grau de probabilida-
de tão elevado que se torna evidente. Nessas 
hipóteses, não se conceber um tratamento 
diferenciado pode ser considerado como uma 
espécie de denegação de justiça, pois, certa-
mente, haverá o sacrifício do autor diante do 
tempo do processo”
“Tutela da evidência não é senão tutela ante-
cipada que se funda no direito irretorquível da 
parte que inicia o processo”

“A tutela antecipada de evidência pura é, jus-
tamente, aquela na qual se tutela o direito 
quase certo do provável vencedor da deman-
da, evitando-se que ele acabe suportando o 
ônus do tempo do processo, já que ficaria todo 
o seu trâmite privado de usufruir do objeto li-
tigioso, enquanto a parte adversa, que possui 
grandes chances de sucumbir, usufrui dele [...] 

A tutela de evidência, nesse contexto, pode ser 
conceituada como técnica processual para a 
distribuição do ônus do tempo no processo, 
adequada para os casos em que há grande 
probabilidade de que a parte seja vitoriosa ao 
fim, ocasionando uma cognição bastante pró-
xima da convicção de verdade” 

Um ensaio 
sobre o perfil da 
tutela provisória 
no Código de 
Processo Civil  
de 2015

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et 
al. Primeiros comentários ao Novo 
Código de Processo Civil. 2ª ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 
2016, p. 578

TESHEINER, José Maria Rosa, 
THAMAY, Rennan Faria Krüger. 
Aspectos da tutela provisória: da 
tutela de urgência e tutela da 
evidência. In: Revista de 
Processo. Vol. 257, julho/2016. 
São Paulo: RT, 2016

MACÊDO, Lucas Buril de. 
Antecipação da tutela por 
evidência e os 
precedentes obrigatórios. 
In: Revista de Processo. 
Vol. 242, abril/2015. São 
Paulo: RT, 2015
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“A tutela de evidência parte do princípio de 
que a duração do processo não deve redundar 
em maior prejuízo para quem já demonstrou, 
satisfatoriamente, melhor direito dentro do 
conflito material a ser no final composto por 
provimento definitivo” 

Explica-se: normalmente, com o cami-
nhar padrão, por assim dizer, o autor pleiteia, 
em face do réu, uma decisão final de mérito a 
ser proferida ao fim do processo, após procedi-
mento em contraditório, o que, naturalmente, 
demanda o tempo necessário. 

Assim, caracterizados a ilegalidade e os 
prejuízos dela decorrentes, aquele que tem ra-
zão teria de suportar todo o tempo do trâmite 
processual para ver seu direito reconhecido. Em 
outras palavras, o tempo está ao lado daquele que 
cometeu o ilícito. 

O Direito, por certo, não deve aceitar essa 
situação. A tutela de evidência é mecanismo 
apto nesse sentido. Presente, portanto, uma si-
tuação de flagrante ilicitude, o que é determina-
do pelo próprio CPC/2015 (art. 311, incs. I a IV), 
inverte-se o ônus do tempo. O que antes bene-
ficiava quem cometeu o ilícito, agora beneficia 
quem foi por ele prejudicado. Esse é o escopo 
da norma. 

A hipótese do inc. III do art. 311 é um 
exemplo claro: existe um contrato de depósito 
entre A e B, por meio do qual B guarda o bem 
de A e deve restituí-lo imediatamente, assim 
que solicitado. Se B não cumpre sua obrigação, 
é mais que notória a ilicitude, não existindo ra-
zões jurídicas e até mesmo lógicas a justificar 
que A aguarde todo o tempo de trâmite proces-
sual para reaver seu bem.

Um ensaio 
sobre o perfil da 
tutela provisória 
no Código de 
Processo Civil 
de 2015

THEODORO JÚNIOR, Humberto. 
Curso de direito processual civil. 
Vol. 1. 56ª ed. rev., atual. e ampl. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015, 
p. 604
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Esse é, de forma geral, o quadro da tutela pro-
visória no CPC/2015, que tem por finalidade 
essencial assegurar a melhor, mais adequada, 
efetiva e tempestiva prestação jurisdicional. 
A atividade jurisdicional para ser considerada 
adequada deve ser a mais ajustada às disposi-
ções do direito objetivo e à realização dos direi-
tos materiais. 

O exercício adequado da jurisdição é 
aquele que melhor se ajusta à natureza da pre-
tensão, à situação de fato com todas as suas 
circunstâncias e às próprias condições das par-
tes. No mesmo sentido, a prestação jurisdicio-
nal será dotada de efetividade se demonstrar a 
capacidade de viabilizar resultados e soluções 
práticas e de satisfazer os interesses daqueles 
que buscaram a resolução do conflito pelo ente 
jurisdicional.

Em breve síntese: processo adequado 
e efetivo é aquele que dispõe de meios ade-
quados à promoção do direito material, sendo 
esse, ao que parece e como visto, o norte que 
orientou a disciplina da tutela provisória no có-
digo de 2015. 

“O princípio da inafastabilidade, ou da pro-
teção judiciária, previsto no art. 5, XXXV, da 
Constituição da República, consagra, em nível 
constitucional, o direito à adequada tutela ju-
risdicional [...] 
O art. 5, XXXV, da Constituição da República, 
garante o direito fundamental à tutela ju-
risdicional efetiva, o qual obriga o Estado a 
instituir técnicas processuais idôneas à tute-
la dos direitos. O cidadão que afirma ter um 
direito deve ter ao seu dispor as medidas e 
os instrumentos necessários à realização do 
seu eventual direito. Se o direito à adequada 
tutela jurisdicional é garantido constitucio-

Um ensaio 
sobre o perfil da 
tutela provisória 
no Código de 
Processo Civil  
de 2015

MARINONI, Luiz Guilherme. 
Antecipação de tutela. 11ª ed. rev. 
e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 133-5
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nalmente, o legislador infraconstitucional é 
obrigado a estruturar o sistema processual de 
modo a permitir a efetividade da tutela dos 
direitos. Um sistema de tutela dos direitos 
que não contenha procedimento adequado à 
tutela de uma determinada situação de direi-
to substancial não está estruturado de acor-
do com a exigência constitucional. Se a rea-
lidade da sociedade contemporânea muitas 
vezes não comporta a espera do tempo des-
pendido para a cognição exauriente da lide, 
em muitos casos o direito ao devido processo 
legal somente poderá se realizar através de 
uma tutela de cognição sumária. Quem tem 
direito à adequada tutela tem direito à tutela 
antecipatória”

Um ensaio 
sobre o perfil da 
tutela provisória 
no Código de 
Processo Civil  
de 2015
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Por vezes, a prática de ilícitos por meio da inter-
net tem no anonimato sua principal força moto-
ra. Quem pratica tais ilegalidades possui a cren-
ça – que se torna em verdadeiro incentivo – de 
que as faz de forma clandestina, gerando a falsa 
e ilusória sensação de que não pode ser identi-
ficado, e, por consequência, de que não poderá 
ser juridicamente responsabilizado. No entanto, 
ao contrário, a identificação e a responsabiliza-
ção são sim possíveis.

Em apertada síntese técnica, os ilícitos 
são praticados por meio dos serviços disponibi-
lizados pelos provedores de conexão e provedores 
de aplicação. Os de conexão são responsáveis 
por viabilizar tecnicamente o acesso da pessoa à 
internet. Já os de aplicação colocam à disposição 
do usuário funcionalidades na internet, como, 
v.g., páginas pessoais em redes sociais, blogs e 
páginas eletrônicas, entre outros. 

Sobre o conceito de provedores de conexão e 
provedores de aplicação: 

“Provedor de Aplicações de internet é a pes-
soa jurídica que presta serviços ou comercia-
liza produtos na rede de informação e comu-
nicação que não envolvam acesso e conexão 
lógica de usuários [...] Provedor de Conexão 
fornece um caminho lógico do aparelho do 
usuário (computador, celular, tablet etc.) para 
a internet. O caminho lógico constitui-se da 
atribuição do endereço IP para navegar na 
internet, bem como da infraestrutura de te-
lecomunicações necessárias para realizar o 
envio (upload) e a baixa (download) de dados 
na rede”

A indispensabilidade 
do instituto da 
tutela provisória 
na dinâmica do 
anonimato

GONÇALVES, Victor Hugo 
Pereira. Marco civil da internet 
comentado. São Paulo: Atlas, 
2017, p. 134 e 147
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Nessa sistemática, para se conectar à internet, 
o serviço deve ser contratado mediante infor-
mações pessoais. Igualmente, para acessar as 
referidas funcionalidades (criação de páginas, 
envio ou upload de conteúdos, comercialização 
de produtos ou serviços, entre outros), a pessoa 
deve, na maioria dos casos, fornecer seus dados 
para fins de cadastro nos servidores da aplica-
ção desejada.

Além disso, toda essa atividade de cone-
xão e acesso às aplicações é eletronicamente 
registrada, ou seja, é marcada por um histórico 
de informações eletrônicas que indicam a data e 
a hora de início e término de conexão à internet 
e o número de endereço IP utilizado para tanto, 
bem como a data e a hora em que as aplicações 
de internet foram acessadas e utilizadas e o en-
dereço IP respectivo.

Por lei, precisamente pelo disposto nos 
arts. 13 e 15 da Lei nº 12.965 de 2014, conhe-
cida como Marco Civil da Internet (MCI), os 
provedores de conexão e os provedores de 
aplicações têm o dever legal de guardar esse 
histórico ou essas informações eletrônicas – 
denominados pela lei como “registros de cone-
xão e registros de acesso a aplicações de In-
ternet” – pelos prazos de um ano e seis meses, 
respectivamente. 

Além disso, o fornecimento dessas infor-
mações a terceiros interessados apenas é pos-
sível mediante ordem judicial específica (art. 19 
do MCI), em verdadeira reserva de jurisdição. 

A indispensabilidade 
do instituto da 
tutela provisória 
na dinâmica do 
anonimato
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Art. 19 - Com o intuito de assegurar a liberda-
de de expressão e impedir a censura, o prove-
dor de aplicações de internet somente pode-
rá ser responsabilizado civilmente por danos 
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros 
se, após ordem judicial específica, não tomar 
as providências para, no âmbito e nos limites 
técnicos do seu serviço e dentro do prazo assi-
nalado, tornar indisponível o conteúdo apon-
tado como infringente, ressalvadas as disposi-
ções legais em contrário.

Dentro dessa dinâmica e, por vezes des-
conhecendo tais premissas técnicas ou tentan-
do burlá-las, os autores dos ilícitos se valem do 
anonimato como pretensa técnica de sucesso 
em suas atividades ou empreitadas, seja, v.g., 
não se identificando ou utilizando nomes e ca-
racterísticas diversas ou opostas a reais. 

Trata-se de um expediente que lhes cria a 
falsa sensação de não identificação e, em decor-
rência, de impunidade. No entanto, como já foi 
mencionado, toda conduta na internet deixa um 
rastro eletrônico, cujas informações detalhadas 
estão na posse dos respectivos provedores. 

Assim, é possível a propositura de ações 
contra essas empresas para que elas sejam con-
denadas à obrigação de fazer o fornecimento 
dos registros eletrônicos (art. 22 do MCI).

Art. 22 - A parte interessada poderá, com o 
propósito de formar conjunto probatório em 
processo judicial cível ou penal, em caráter 
incidental ou autônomo, requerer ao juiz que 
ordene ao responsável pela guarda o forneci-
mento de registros de conexão ou de registros 
de acesso a aplicações de internet.
“Como consta do caput do art. 22 do Marco 
Civil, o legislador quis trazer a expressa pos-
sibilidade de que a requisição judicial de re-

LIMA, Caio César Carvalho. 
Requisição judicial de registros 
eletrônicos: abordagem sob 
perspectiva de provedores 
nacionais e estrangeiros.  
In: DEL MASSO, Fabiano Dolenc. 
ABRUSIO, Juliana, FLORÊNCIO 
FILHO, Marco Aurélio.  
Marco civil da Internet:  
Lei 12.965/2014. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2014, p. 240.
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gistros se processe na esfera cível, encerrando 
de uma vez por todas eventuais dúvidas que 
ainda perdurassem acerca disso. Trata-se de 
opção salutar, mormente se considerando que 
os dados a serem obtidos podem ter utilidade, 
tanto no âmbito cível, quanto no penal, não 
havendo motivo que restrinja tal requisição, 
em quaisquer dos juízos”

Com a reunião e análise conjunta das 
informações obtidas, é tecnicamente possível 
identificar quem utilizou determinada aplicação 
e praticou o ilícito, e quando isso foi feito.

 Para isso, é preciso juntar as informa-
ções coletadas de quem acessou a internet em 
determinado dia e hora com os registros de 
quem usou determinada aplicação de internet 
naquele mesmo dia e hora, identificando a pes-
soa ou, pelo menos, o terminal (computador, 
smartphone, tablet etc.) utilizado.

Para tanto, porém, é imprescindível que 
tais informações estejam disponíveis e arma-
zenadas pelos provedores de conexão e aplica-
ções de internet. Caso contrário, qualquer medi-
da judicial será totalmente inócua. 

É sabido que os provedores apagam es-
sas informações rapidamente, sobretudo em 
razão dos altos custos de armazenamento e 
dos exíguos prazos estabelecidos em lei. Tem-
-se, nessa hipótese, o que pode ser denominado 
“urgência técnica” para a obtenção dos registros 
eletrônicos.

A indispensabilidade 
do instituto da 
tutela provisória 
na dinâmica do 
anonimato
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Por outro lado, enquanto mantido o anonima-
to, a falsa sensação de não identificação se con-
serva, encorajando ainda mais quem pratica o 
ilícito. Esse, por sua vez, se perpetua e até pode 
ser estendido a outras aplicações (Basta pen-
sar, por exemplo, na utilização, em um primeiro 
momento, de ferramentas do Twitter para pro-
pagação de ilícitos. Após, não identificado quem 
faz as postagens, esse passa a fazê-las também 
na rede social Facebook, entre outras.), poten-
cializando os danos causados. Tem-se, nessa 
segunda hipótese, o que pode ser denominado 
“urgência material”, pois, de fato, a urgência na 
prestação jurisdicional não está no enfoque téc-
nico, mas na perpetuação do dano irreparável 
ao bem da vida.

Dito isso, a “urgência técnica” e a “urgên-
cia material” caracterizam, lato sensu, a urgên-
cia na prestação jurisdicional. Urgência essa 
que deve ser compreendida de forma mais 
ampla como a necessidade de abreviação ou 
sumarização da prestação jurisdicional, que 
determine o fornecimento dos registros eletrô-
nicos pelos provedores, viabilizando a rápida e 
efetiva identificação e a responsabilização dos 
autores dos ilícitos.

Além disso, na semântica estabelecida 
pelas tutelas de evidência, como postas no 
CPC/2015, ainda que se entenda concretamen-
te pela ausência de urgência, o que, pelos parâ-
metros vistos, não soa factível (Não por outra 
razão, prevê expressamente o MCI que “O juiz, 
inclusive no procedimento previsto no § 3º, po-
derá antecipar, total ou parcialmente, os efei-
tos da tutela pretendida no pedido inicial, exis-
tindo prova inequívoca do fato e considerado 

A indispensabilidade 
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tutela provisória 
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o interesse da coletividade na disponibilização 
do conteúdo na internet, desde que presentes 
os requisitos de verossimilhança da alegação 
do autor e de fundado receio de dano irrepará-
vel ou de difícil reparação” (art. 19, §4º).), é pos-
sível viabilizar a antecipação da tutela em razão 
da flagrante ilicitude, invertendo-se o ônus do 
tempo do processo. 

Imagine se, por exemplo, um sujeito, uti-
lizando-se de nomes e outros dados fictícios – 
inicialmente não identificado, mas identificável 
mediante o fornecimento dos dados – disponibi-
liza e posta vídeos no canal YouTube denegrindo 
e utilizando sem autorização famosas marcas de 
reconhecida indústria de alimentos. 

Tal conteúdo pode ser devidamente 
preservado documentalmente por ata notarial 
(Documento lavrado em cartório dotado de fé 
pública e meio de prova típico, como estabe-
lece o art. 384 do CPC/2015.), caracterizando a 
clara ilicitude da prática. Se, nesse caso, devi-
damente comprovado o ilícito por prova docu-
mental, existir tese firmada em julgamento de 
recurso repetitivo (v.g. acórdão do Superior Tri-
bunal de Justiça, definido nos moldes dos arts. 
1.036 e ss. do CPC/2015, estabelecendo que a 
postagem de vídeo na internet com marca de 
outrem sem autorização é ilícito – art. 311, II, 
do CPC/2015) ou se os provedores réus não 
conseguirem criar dúvida razoável sobre o con-
teúdo documentado pelo autor (art. 311, IV, do 
CPC/2015), estão preenchidos os pressupostos 
legais, e será possível a concessão da tutela 
provisória de evidência.

A indispensabilidade 
do instituto da 
tutela provisória 
na dinâmica do 
anonimato
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Assim, em conclusão, é possível afirmar que as 
três modalidades de tutela provisória dispostas 
no CPC/2015, em especial, aquelas antecipató-
rias pela urgência e pela evidência, são mecanis-
mos indispensáveis para a desconstituição do 
anonimato, pois só por meio delas abrevia-se o 
tempo da prestação jurisdicional, permitindo a 
obtenção dos registros eletrônicos necessários 
à identificação dos responsáveis.

 Igualmente, são os meios mais legítimos 
para conferir efetividade à atividade jurisdicio-
nal, viabilizando o rápido cessar dos ilícitos. 

Ignorar a importância das tutelas provi-
sórias antecipatórias ou entender que se tratam 
de mecanismos prescindíveis quando é preciso 
identificar os autores de ilícitos pela internet im-
plica a aceitação passiva e inconstitucional do 
descompasso existente entre o tempo necessá-
rio para o desenvolvimento ordinário da presta-
ção jurisdicional, de um lado, e a potencialidade 
lesiva somada ao curto tempo de disponibilida-
de dos registros eletrônicos de identificação, do 
outro lado. 

Em resumo, as tutelas provisórias ante-
cipatórias são os meios, até aqui, mais aptos a 
restabelecer o equilíbrio nessa relação.

Mecanismos 
indispensáveis
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A tutela jurídica 
da senha

Autores

Insira aqui a sua senha. Ela deve ter ao menos 
oito caracteres alfanuméricos e, preferencial-
mente, vir acompanhada de caracteres como, 
por exemplo, /, #, $, *, ! ou @. Você pode checar 
a força da senha no medidor à direita. Caso pre-
fira, disponibilizamos serviço de dupla autenti-
cação, para sua maior segurança.

Nos tempos modernos, recomendações 
como essa se tornam cada vez mais comuns 
quando da adesão a determinada funcionalida-
de digital. O aviso demonstra genuína preocupa-
ção com segurança e a intenção do provedor de 
aplicação de restringir o conteúdo a determina-
da pessoa ou grupo de pessoas, dados os riscos 
que apresenta o universo digital.

Hoje em dia, a implementação de se-
nhas ou serviços de criptografia é imprescindí-
vel, uma vez que esses recursos podem ser os 
únicos meios a aumentar a segurança e a con-
fidencialidade de determinado conteúdo. Tanto 
que, na chamada Operação Satiagraha – desen-
cadeada pela Polícia Federal em 2008 para com-
bater a lavagem de dinheiro no Brasil –, nem o 
FBI (Federal Bureau of Investigation) americano 
conseguiu quebrar a criptografia do disco rígido 
do computador de um investigado.

Para evitar situações como essa, salta aos 
olhos a proposição da GAK (Government Access 
to Keys) no Reino Unido. Trata-se de uma norma 
que se destina a obrigar indivíduos a fornece-
rem suas chaves de criptografia em investiga-
ções criminais em curso.

Mais recentemente, em junho de 2016, 
também repercutiu na mídia internacional a 
decisão proferida pela United States 9th Circuit 
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Court of Appeals, que declarou que o compar-
tilhamento de senhas poderia ser considerado 
crime, segundo o Computer Fraud and Abuse 
Act (CFAA). 

Diante da decisão, muitas empresas se 
manifestaram publicamente. Um dos posicio-
namentos mais comentados foi a da gigante 
Netflix, que, apesar do entendimento da Justiça 
americana, autorizou seus usuários a compar-
tilhar suas credenciais de acesso (login e senha 
pessoal), desde que não comercializassem os 
dados com terceiros.

Todos esses acontecimentos corrobo-
ram a urgência do aprofundamento do estudo 
acerca da tutela jurídica da senha e do debate 
público sobre o tratamento que o direito deve 
atribuir ao tema, dadas suas finalidades e carac-
terísticas técnicas. Vamos analisar a legalidade 
da implementação de senhas e as consequên-
cias de uma eventual violação

VEJA O DOC
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Em 1967, nos Estados Unidos, no caso conheci-
do como Katz vs. United States, a Suprema Cor-
te entendeu que a prova produzida por escuta 
telefônica realizada fora de cabine telefônica 
quebrava a expectativa razoável de privacidade 
existente entre quem as utiliza.

Essa expressão surgiu como fruto da 
Quarta Emenda à Constituição dos Estados Uni-
dos e é largamente utilizada nas decisões envol-
vendo legalidade de provas tanto no seu país de 
origem quanto no Brasil. 

Logo, quando o indivíduo tem ciência de 
que o ambiente está sendo monitorado, a ex-
pectativa de privacidade é mitigada, como co-
mumente ocorre no interior de lojas que afixam 
placas com os dizeres: “Sorria, este ambiente 
está sendo monitorado”.

Da mesma forma, quando o usuário tem 
a prévia ciência de que, enquanto permanecer 
conectado com a senha pessoal, o seu acesso 
poderá ser monitorado, não há expectativa de 
privacidade. 

Assim, a senha cumpre a função de au-
tenticação do usuário, por meio de credencial de 
uso pessoal e intransferível, responsabilizando-
-se pela sua utilização, bem como por qualquer 
atividade irregular exercida por outra pessoa de 
posse de suas credenciais. Portanto, a auten-
ticação gera presunção juris tantum de autoria 
durante aquele determinado período. 

Por isso se diz que a implementação de 
senha gera para o usuário um dever de cuidado. 
Assim, caso seja identificada qualquer vulnerabi-
lidade ou ameaça à confidencialidade que é im-
plícita aos dados de segurança, o usuário deve 

O que é a senha 
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comunicar os responsáveis pelo serviço. Isso 
porque, somente enquanto a chave for mantida 
em segredo por seus legítimos detentores, exis-
tirá, em regra, uma expectativa de privacidade 
de que o acesso via senha pessoal ao conteúdo 
permanecerá protegido. 

Percebe-se que existe um movimento 
global no sentido de proteger a privacidade no 
âmbito dos meios eletrônicos. No direito brasi-
leiro, o direito à privacidade encontra amparo, 
principalmente, na Constituição Federal (art. 5º, 
X) e no Código Civil (art. 21).

Art. 5 - Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à pro-
priedade, nos termos seguintes: [...] X – são in-
violáveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito 
a indenização pelo dano material ou moral de-
corrente de sua violação;

Art. 21 - A vida privada da pessoa natural é 
inviolável, e o juiz, a requerimento do inte-
ressado, adotará as providências necessárias 
para impedir ou fazer cessar ato contrário a 
esta norma.
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A definição etimológica de segredo é tudo aqui-
lo que não pode ser revelado. É tudo aquilo de 
que alguém tem conhecimento em razão de 
emprego ou função, magistério ou ofício, sem a 
obrigação ou vantagem na divulgação, ou seja, 
segredo é o que não se revela ou não se deve 
revelar a outrem (Dicionário Michaelis da Língua 
Portuguesa).

Em regra, a informação é pública. Porém, 
por vezes seu acesso pode ser limitado a uma 
determinada pessoa ou grupo de pessoas. Nes-
sas situações, estaremos diante de um segredo, 
ou seja, segredo é “coisa que não deve ser sa-
bida por outrem” (Dicionário Aurélio da Língua 
Portuguesa).

Por outro lado, o sigilo está relacionado 
à manutenção da confidencialidade do segre-
do. Sigilo é “aquilo que deve ficar acobertado e 
não deve chegar ao conhecimento ou à vista das 
pessoas” (Dicionário Michaelis da Língua Portu-
guesa), relacionando-se com a conduta cautelo-
sa do usuário em manter o segredo circunscrito 
somente às pessoas que dele podem ter ciência.

A boa técnica legislativa evidencia essa 
diferença: diz a lei que há “segredo de justiça” (o 
conteúdo dos autos é confidencial), “voto secre-
to” (o candidato ou partido em que se vota é se-
creto, mas não há dever de sigilo), “sigilo profis-
sional” (advogados ou médicos são proibidos de 
divulgar informações) e “sigilo de correspondên-
cia” (aquele que teve acesso à correspondência 
não pode romper o segredo ali contido).

Segredo e sigilo: 
similaridade e 
sua consecução 
na forma  
de senha
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Ter senhas seguras é o primeiro passo para a 
proteção adequada das informações do usuário 
e da organização. É fundamental que o provedor 
de aplicações determine a necessidade de seus 
usuários utilizarem senhas seguras em todas as 
ferramentas disponibilizadas. Senhas óbvias, 
compostas de datas de aniversário ou nomes 
de filhos, bem como combinações numéricas 
ou alfanuméricas comuns, como “123456” e 
“abc123”, não são seguras e podem facilmente 
ser descobertas por pessoas ou programas de-
codificadores de senhas.

Para criar uma senha segura, é recomen-
dável que usuários observem as seguintes bre-
ves instruções: 

1 – não utilizar apenas letras ou números: 
senhas seguras devem conter uma mistura de 
letras maiúsculas e minúsculas, números, carac-
teres não alfanuméricos (tais como @, $, # etc.) e 
até mesmo espaços, quando possível; 

2 – não usar palavras do dicionário, mes-
mo que de outros idiomas, nem nomes próprios; 

3 – fazer senhas longas, de no mínimo 
oito caracteres; 

4 – alterar suas senhas com frequência e 
nunca repetir senhas já utilizadas anteriormente; 

5 – ficar atento a informações sobre vaza-
mento de dados dos usuários de determinados 
serviços, ou, nesse caso, modificar as creden-
ciais de acesso, para evitar que dados caiam nas 
mãos de terceiros; 

6 – não utilizar a mesma senha para to-
das as aplicações, sendo o ideal dispor de, pelo 
menos, três tipos diferentes de senhas; 

Técnicas de 
segurança na 
criação da senha 
com base na ISO/
IEC 17799:2005
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7 – nunca informar a senha a terceiros, 
anotá-la em papel ou armazená-la em arquivos 
digitais. 

As senhas devem ser de fácil memoriza-
ção, mas de difícil decodificação. Uma forma 
de criar uma senha segura e de fácil memori-
zação é por meio de acrônimos. Por exemplo: 
a partir de uma frase memorável como “Ser 
ou não ser, eis a questão”, cria-se o acrônimo 
“Sons,eaq”. A partir daí, é possível a inserção 
de caracteres não alfanuméricos, de modo a 
aumentar ainda mais a segurança da senha. 
Desse modo, temos, por exemplo, a senha 
“S0n$,3@q”, que cumpre todos os requisitos 
de segurança acima mencionados.

Técnicas de 
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Para o direito civil, as características que se 
pretende atribuir à senha devem ser conside-
radas durante a redação do instrumento par-
ticular. Como se trata de um tema de direito 
disponível, ele pode ser delimitado por contra-
to e, como tal, deve ser devidamente acordado 
entre as partes, cabendo a cada uma delas de-
finir quais serão os pilares da tutela da senha 
na relação particular.

Quando as partes contratantes firmam 
acordos paritários, ocupam a mesma posição 
de igualdade no que concerne ao princípio da 
autonomia da vontade e, portanto, pode haver 
discussão sobre a natureza jurídica da senha. 

Já no caso dos provedores de aplicação 
de internet, que, via de regra, celebram seus 
contratos por adesão dos usuários, as caracte-
rísticas da senha deverão estar expressas nos 
Termos de Uso ou na Política de Privacidade, 
com aceitação expressa, direta e inequívoca do 
usuário contratante, em virtude da sua equipa-
ração jurídica à figura do contrato de adesão.

É importante salientar que, no direito 
brasileiro, a maioria dos instrumentos contra-
tuais tem por característica a não solenidade, 
isto é, a possibilidade de adoção da forma que 
as partes convencionarem. Por isso, a Política 
de Privacidade e os Termos de Uso de aplica-
ções digitais podem ser encarados como au-
tênticos instrumentos contratuais e balizarem 
a relação jurídica existente entre as partes, 
gozando, portanto, de força jurídica para es-
tabelecer as cláusulas que nortearão a relação 
entre ambas.

A tutela da senha 
sob a óptica do 
direito civil
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O direito brasileiro não adotou uma forma con-
tratual específica, sendo o contrato um instru-
mento público ou particular para manifestação 
do acordo de duas ou mais partes. Dessa forma, 
caso seja da vontade dos contratantes, pode-se 
estipular outras características da senha, como 
a possibilidade ou não de transferi-la ou com-
partilhá-la com determinado número de outros 
usuários específicos. 

Todavia, o ponto central do debate recai 
sobre o silêncio do contrato. Quando o instru-
mento particular nada dispuser sobre a nature-
za jurídica da senha, devem ser respeitados os 
princípios da boa-fé objetiva e da função social 
do contrato, com o fim de analisar a intenção 
dos contratantes quanto ao acesso àquele con-
teúdo secreto. 

Lembre-se de que a mera implementa-
ção de senha pressupõe a restrição de acesso a 
um determinado conteúdo a uma determinada 
pessoa ou grupo. Portanto, de maneira geral, a 
imposição de senha é interpretada como o meio 
técnico voltado a proteger determinado con-
teúdo da ciência de outras pessoas e, por con-
seguinte, carrega consigo as características de 
intransferibilidade, podendo ser personalíssima 
ou comum a determinado grupo de pessoas.

Desse modo, a utilização de senhas gera 
entre ambas as partes um dever de cautela e de 
sigilo, considerado como a obrigação do usuário 
de zelar para que terceiros não tomem conheci-
mento daquele conteúdo ou façam uso de apli-
cação protegida por elas. Vale salientar: a mera 
implementação de senha supõe a predisposição 
das partes a restringir determinado conteúdo 
ou aplicação.
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Dessa forma, considerando o caso da Netflix ci-
tado no início, a ponderação sobre os alicerces 
da senha deveria considerar a possibilidade de 
se criar mais de um usuário com as mesmas cre-
denciais de acesso, o que induziria à conclusão 
de que mais de uma pessoa pudesse ter ciência 
da senha e do conteúdo que ela protege. Bem 
diferente do que acontece com a senha bancária 
ou a de cartão de crédito, que toma por pres-
supostos básicos a intransferibilidade e o sigilo, 
dado seu caráter sensível e personalíssimo.
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Dito isso, entende-se que a senha gera um dever 
de confiabilidade entre o usuário e o provedor 
da aplicação, em que, via de regra, a senha será 
pessoal e intransferível, como consequência dos 
deveres de cautela, sigilo e confiança. 

“[...] Deveras, o princípio da confiança decor-
re da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever 
geral de lealdade e confiança recíproca entre 
as partes, sendo certo que o ordenamento ju-
rídico prevê, implicitamente, deveres de con-
duta a serem obrigatoriamente observados 
por ambas as partes da relação obrigacional, 
os quais se traduzem na ordem genérica de 
cooperação, proteção e informação mútuos, 
tutelando-se a dignidade do devedor e o cré-
dito do titular ativo, sem prejuízo da solida-
riedade que deve existir entre ambos”

A tutela legal da confiança predispõe que 
determinada pessoa não pode praticar ato pró-
prio em contradição com comportamento an-
terior dela esperável. Sobre o comportamento 
contraditório, Anderson Schreiber indica quatro 
pressupostos: 1) uma conduta inicial; 2) legítima 
confiança de outrem na perpetuação dessa con-
duta; 3) atitude contrária ao sentido da conduta 
originária; e 4) dano potencial ou real decorren-
te do ato de contradição.

Assim, a manutenção do sigilo da senha 
deverá observar estritamente os parâmetros 
impostos pelos princípios da boa-fé objetiva 
(Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser inter-
pretados conforme a boa-fé e os usos do lugar 
de sua celebração) e dever de confiança: ao pas-
so que o usuário espera de seu provedor a ma-
nutenção do segredo de determinado conteúdo, 
o provedor também espera do usuário o sigilo 
da senha, caso este tenha sido pactuado.

Responsabilidade 
do usuário 
decorrente da 
violação da senha

SCHREIBER, Anderson. A 
proibição do comportamento 
contraditório. Tutela de confiança 
e venire contra factum proprium. 
Editora Renovar. Rio de Janeiro, 
2005, p. 124.

STJ, REsp 1.143.216/RS, 
Relator Ministro  

Luiz Fuz,  
DJe 09/04/2010
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Com efeito, quando se fala em violação de se-
nha, há duas possibilidades, que afetarão dire-
tamente a responsabilização civil: 1) a violação 
dolosa do seu titular, em situações em que este 
a divulga por sua própria discricionariedade; e 2) 
situações em que a senha é descoberta ou viola-
da por terceiro sem autorização ou livre consen-
timento do titular.

Para que se fale em responsabilidade civil 
decorrente de qualquer ato danoso é necessá-
ria plena configuração dos corolários básicos do 
instituto. Assim, prima facie, cumpre relembrar-
mos o próprio conceito de responsabilidade ci-
vil, que, nas palavras de Rui Stoco, é tratado da 
seguinte maneira:

“A responsabilidade, embora escorada no mun-
do fático, tem sustentação jurídica. Depende 
da prática de um ato ilícito e, portanto, anti-
jurídico, cometido conscientemente, dirigido 
a um fim, ou orientado por comportamento 
irrefletido, mas informado pela desídia, pelo 
açodamento ou pela inabilidade técnica, desde 
que conduza a um resultado danoso no plano 
material ou imaterial ou moral”

Na primeira hipótese, trata-se de um 
usuário que dolosamente quebra disposição 
contratual e divulga a terceiros estranhos à re-
lação contratual sua senha pessoal. Nesse ce-
nário, em virtude da violação contratual realiza-
da por culpa exclusiva do usuário, caso ocorra 
algum ato ilícito mediante suas credenciais de 
acesso, a responsabilidade será integralmente 
sua, uma vez que a parte contratante não teve 
participação na violação da senha, sendo asse-
gurado ao usuário o direito de regresso caso 
consiga comprovar a real autoria do ato ilícito.

STOCO, Rui. Tratado de 
responsabilidade civil: doutrina e 
jurisprudência. 10. ed. Editora 
Revista dos Tribunais. São Paulo, 
2014. p. 186.
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Nesse sentido, o Judiciário brasileiro já se pro-
nunciou, quando da análise de violações de se-
nhas bancárias similares à hipótese apresentada: 

“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. O cliente 
que dá a terceiro acesso à senha do cartão 
que movimenta sua conta bancária não pode 
atribuir à instituição financeira a responsabi-
lidade pelos saques subsequentes. Agravo re-
gimental não provido”

Em sentido oposto, nos casos em que 
houver a violação da senha sem participação do 
usuário, será necessário averiguar a ocorrên-
cia de culpa do provedor de aplicações, isto é, 
se houve negligência, imprudência ou imperícia 
quando do tratamento e armazenamento de 
credenciais de acesso dos seus usuários, ou se 
o provedor teve alguma participação na divulga-
ção da senha a terceiros não autorizados.

STJ, AgRg no  
Ag 962.927/RS, 
Relator Ministro  

Ari Pargendler,  
DJe 22.08.2008
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Com relação ao direito penal, a teoria tripartite 
do crime impõe a perfeita congruência entre a 
conduta praticada e a norma penal, sendo inad-
missíveis quaisquer analogias ou aproximações 
em prejuízo do réu. Com efeito, deve-se desta-
car que, nos crimes a seguir delineados, a apura-
ção de culpabilidade deve demonstrar a presen-
ça do dolo do agente, já que nenhum dos crimes 
a seguir expostos admite a modalidade culposa. 

Nesse contexto, a análise individual do 
caso é imperiosa, destacando-se o papel da se-
nha na tutela que cada previsão resguarda, con-
forme se passa a expor:

Do crime de violação de segredo profissional 
(art. 154, CP):

Art. 154 – Revelar alguém, sem justa causa, se-
gredo, de que tem ciência em razão de função, 
ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação 
possa produzir dano a outrem: Pena - deten-
ção, de três meses a um ano, ou multa.

Obedecendo a ordem do Código Penal, a 
primeira oportunidade em que a lex criminis tu-
tela o segredo como decorrência da própria inti-
midade e dignidade humanas é no art. 154, cuja 
simples leitura indica se tratar de crime próprio, 
uma vez que demanda prévio conhecimento da 
informação em relação de nexo causal entre a 
função (ex.: secretária), o ministério (ex.: padre), 
o ofício (ex.: empregada doméstica) ou a profis-
são (ex.: médico) e a violação criminosa.

Mais uma vez, vale destacar que, en-
quanto o bem jurídico objeto da tutela penal é 
o segredo (aqui compreendido como uma infor-
mação sigilosa, que não deve chegar ao conhe-
cimento de terceiros não autorizados), a senha 
é, em regra, o meio que permite a manutenção 
da confidencialidade.

A tutela da senha 
no Código Penal 
brasileiro
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Nesse cenário, o núcleo do crime em espécie é 
o próprio segredo que possa causar danos a ou-
trem. Assim, salvo os casos que a senha seja a 
própria representação do segredo, ela não assu-
me papel determinante no delito.

Do crime de invasão de dispositivo informático 
(art. 154-A, CP):

Art. 154-A – Invadir dispositivo informático 
alheio, conectado ou não à rede de computa-
dores, mediante violação indevida de mecanis-
mo de segurança e com o fim de obter, adul-
terar ou destruir dados ou informações sem 
autorização expressa ou tácita do titular do 
dispositivo ou instalar vulnerabilidades para 
obter vantagem ilícita: Pena – detenção, de 3 
(três) meses a 1 (um) ano, e multa.

O art. 154-A foi inserido no Código Penal 
brasileiro em decorrência da Lei 12.737/2012 
(Lei Carolina Dieckmann) e, ao contrário do ar-
tigo antecedente, é classificado como crime co-
mum, isto é, não há exigência de qualquer quali-
dade especial do agente.

O bem jurídico tutelado, nesse caso, se-
rão os dados ou informações que o dispositivo 
informático comporta. Não é coincidência que 
a redação da norma ordena o fim específico de 
obter, adulterar ou destruí-los sem a permis-
são de seu titular. A violação do mecanismo de 
segurança traduzirá, portanto, o método pelo 
qual o agente efetuará a transgressão do dis-
positivo. A respeito, vale salientar que o termo 
“invadir” deve ser interpretado no sentido de 
violar, devassar, sendo divorciado do mero 
acesso indevido.
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A respeito, NUCCI declara que:

“invadir significa violar, transgredir, entrar 
à força em algum lugar, carregando o verbo 
nuclear do tipo um forte conteúdo normativo. 
Logo, a conduta do agente não é simplesmente 
entrar no dispositivo informático alheio, o que 
se pode dar por mero acidente, mas ocupar um 
espaço não permitido”

Assim, por “violação indevida de meca-
nismo de segurança”, reputa-se o elemento nor-
mativo do tipo, que deve ser analisado no caso 
concreto e, caso ausente, a conduta será atípi-
ca. Referendamos o posicionamento de Cleber 
Masson (O autor defende que “mecanismo de 
segurança é qualquer ferramenta utilizada para 
proteger o dispositivo informático de ameaças 
(subtração ou alteração de informações, danos 
físicos, modificação das configurações, etc.). 
Exemplos: programas antivírus, firewall e se-
nhas”), no sentido de que o termo “mecanismo 
de segurança” proposto pela lei abrange qual-
quer ferramenta voltada à proteção do dispo-
sitivo informático de quaisquer ameaças que 
possa sofrer virtualmente, tais como a senha.

No inciso I do mesmo artigo, o código 
ainda prevê o crime de produção e oferta de 
programas de computador para que outro in-
divíduo venha a praticar a conduta descrita no 
caput, ou seja, visa punir os atos preparatórios 
do crime, abarcando aqueles que possibilitarem 
o acesso de terceiros a programas voltados à 
violação de dispositivo informático.

§ 1º. Na mesma pena incorre quem produz, ofe-
rece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou 
programa de computador com o intuito de per-
mitir a prática da conduta definida no caput.

NUCCI, Guilherme de Souza. 
Código Penal Comentado. 
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 
2014. p. 812

MASSON, Cleber. Código Penal 
Comentado. Ed. Método, 
Rio de Janeiro, 2014, p. 600
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Do crime de violação de sigilo funcional (art. 
325, CP)

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em 
razão do cargo e que deva permanecer em se-
gredo, ou facilitar-lhe a revelação: Pena – de-
tenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se 
o fato não constitui crime mais grave.
§ 1º. Nas mesmas penas deste artigo incorre 
quem: I – permite ou facilita, mediante atribui-
ção, fornecimento e empréstimo de senha ou 
qualquer outra forma, o acesso de pessoas não 
autorizadas a sistemas de informações ou ban-
co de dados da Administração Pública.

Assim como o primeiro delito debatido 
neste tópico, o art. 325 da lex repressiva é clas-
sificado como crime próprio, consumado pela 
revelação dolosa de informação sigilosa cujo 
conhecimento do agente se deu unicamente 
em função de seu cargo público. Dessa maneira, 
mais uma vez, a lei penal preocupou-se com a 
tutela do segredo propriamente dito, ao passo 
que previu conduta diretamente relevante ao 
tema no parágrafo primeiro.

Ao restringir o núcleo do tipo penal às 
situações de atribuição, fornecimento ou em-
préstimo de senha, o código externou sua in-
tenção em restringir o acesso aos sistemas de 
informações e bancos de dados da Administra-
ção Pública àquelas pessoas legalmente inves-
tidas na função pública, de modo que facilitar 
o acesso de terceiros desautorizados (ausentes 
de legitimidade legal, regulamentar ou estatu-
tária) configure ilícito penal, merecedor de pena 
restritiva de liberdade.

A tutela da senha 
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A doutrina de Cezar Roberto Bitencourt leciona 
que:

“o funcionário público pratica qualquer das 
condutas tipificadas fornecendo ou emprestan-
do senha ou qualquer outra forma de acesso a 
pessoas não autorizadas a sistemas de infor-
mações ou bancos de dados da Administração 
Pública [...] Permitir, que pode ser em forma 
omissiva ou comissiva, significa admitir, con-
sentir ou liberar a realização ou a prática de 
alguma conduta, no caso em apreço, o acesso 
a sistemas de informações ou banco de dados 
da Administração Pública. Facilitar significa 
afastar obstáculos, tornar mais fácil, viabilizar 
meios para acessar sistemas informatizados 
da Administração Pública, meios que o próprio 
texto penal exemplifica como sendo “median-
te atribuição, fornecimento e empréstimo de 
senha ou ‘qualquer outra forma’”, expressão 
com a qual abre a possibilidade da utilização 
de meios análogos aos relacionados, ou seja, o 
legislador autoriza, nesses casos, a interpreta-
ção analógica. 
Em síntese, na modalidade permitir, o sujeito 
ativo admite que pessoa não autorizada tenha 
acesso a sistemas de informações ou banco de 
dados da Administração Pública, fornecendo-
-lhe a senha ou código secreto ou prestando-
-lhe outra forma de auxílio, ao passo que na 
modalidade facilitar o próprio funcionário au-
xilia o extraneus a obter as informações, forne-
cendo-lhe a senha ou outros meios de acesso.

BITENCOURT, Cezar Roberto. 
Tratado de Direito Penal. Ed. 
Saraiva, São Paulo, 2012,  
p. 449/450
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Nas relações de trabalho, o uso de senha pes-
soal é prática comum, devendo ser mantida 
em sigilo em uma relação de confiança entre a 
empresa e o usuário. No entanto, é fundamen-
tal que o usuário tenha ciência das normas in-
ternas de segurança da informação adotadas 
pela empresa. 

O conhecimento de tais regras deverá 
ser expresso no contrato de trabalho ou em 
termo próprio, incluindo eventuais alterações 
nos documentos, devendo ser disponibilizada a 
consulta das normas da empresa sempre que o 
usuário solicitar.

Dessa forma, a empresa deverá ter ati-
tude diligente, no sentido de buscar investigar 
e punir as violações cometidas pelos usuários, 
evitando, por exemplo, que o empréstimo de 
senha resulte em um comportamento comum 
e não punido aos olhos da empresa, o que po-
deria afastar uma eventual caracterização de 
justa causa.

A tutela da senha 
sob a óptica do 
direito trabalhista

TRT-SP, Recurso Ordinário  
nº02709200306002003, 

5ª Turma, Relatora  
Tânia Bizarro Quirino de 

Morais, 19/02/08
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No cenário digital, é cada vez mais comum en-
contrar empresas cujo maior valor está no ca-
pital intelectual. No intuito de preservar a se-
gurança das informações, é importante que as 
empresas adotem uma política interna de se-
gurança da informação que regule a utilização, 
a guarda e o manuseio de todas as suas infor-
mações, sistemas e equipamentos, de modo a 
evitar a perda ou o vazamento de informações 
sensíveis, bem como acessos não autorizados 
aos sistemas ou a sua infecção por vírus ou ou-
tros códigos maliciosos. 

Tal política de segurança também deve 
prever métodos de investigação e medidas pu-
nitivas em caso de cometimento de ilícitos. Ela 
também deve definir, entre outros aspectos: 1) 
o que são informações sigilosas; 2) como elas 
devem ser tratadas; 3) quem pode ter acesso à 
infraestrutura tecnológica da empresa; 4) como 
ela deve ser utilizada, etc. 

Nesse sentido, o acesso ao sistema da 
empresa por senha pessoal do funcionário deve 
segregar os colaboradores, de modo a definir a 
qual informação cada um terá acesso, comuni-
cando-o sobre a vedação de informar a senha 
a terceiros (colaboradores ou não). Destaca-se 
a importância do conhecimento do funcionário 
sobre tais informações, declarado mediante as-
sinatura de termo de confidencialidade ou cláu-
sula de confidencialidade no corpo do seu con-
trato de trabalho com assinatura própria.

Uma vez classificada a informação como 
sigilosa, o empregado deve manter sigilo sobre 
os dados de que venha a tomar conhecimento 
em virtude das suas atividades profissionais, 
sob pena de ressarcimento por perdas e danos 

Da necessidade 
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decorrentes da violação do sigilo pelo usuário 
e eventual responsabilidade criminal 

Art. 195 - Comete crime de concorrência des-
leal quem: I – publica, por qualquer meio, falsa 
afirmação, em detrimento de concorrente, com 
o fim de obter vantagem; II – presta ou divulga, 
acerca de concorrente, falsa informação, com 
o fim de obter vantagem; [...] XI – divulga, ex-
plora ou utiliza-se, sem autorização, de conhe-
cimentos, informações ou dados confidenciais, 
utilizáveis na indústria, comércio ou prestação 
de serviços, excluídos aqueles que sejam de 
conhecimento público ou que sejam evidentes 
para um técnico no assunto, a que teve acesso 
mediante relação contratual ou empregatícia, 
mesmo após o término do contrato; XII – divul-
ga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de 
conhecimentos ou informações a que se refere 
o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a 
que teve acesso mediante fraude. Pena – deten-
ção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.), 
em especial com incurso nas penas do artigo 
195 da Lei nº 9.279/96 e dos artigos 153 (Divul-
gação de segredo. Art. 153 – Divulgar alguém, 
sem justa causa, conteúdo de documento par-
ticular ou de correspondência confidencial, de 
que é destinatário ou detentor, e cuja divulga-
ção possa produzir dano a outrem: Pena – de-
tenção, de um a seis meses, ou multa.) e 154 do 
Código Penal, bem como todas as demais leis e 
disposições cabíveis.
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Uma vez que tenha sido devidamente informa-
do sobre as normas internas e as boas práticas 
de segurança da informação, o colaborador que 
violar as regras estará quebrando a relação de 
confiança com seu empregador e ficará sujeito 
à demissão por ato de improbidade, conforme 
prevê o art. 482, a, da CLT.

Ainda, se a divulgação da senha ou o seu 
empréstimo resultarem em violação de segre-
do da empresa, a relação de trabalho também 
poderá ser extinta, com a demissão por justa 
causa do funcionário por violação de segredo 
da empresa, conforme destacado no art. 482, 
g, da CLT (Art. 482 – Constituem justa causa para 
rescisão do contrato de trabalho pelo emprega-
dor: [...] g) violação de segredo da empresa.). 

Esse entendimento é respaldado pela 
Justiça do Trabalho, que já declarou correta a 
demissão do funcionário por quebra do com-
promisso de confidencialidade e responsabili-
dade sobre senhas de acesso a recursos com-
putacionais da empresa. 

Demissão por justa causa. compartilhamento 
de senha pessoal entre funcionários. violação 
de norma de confidencialidade da empresa. 
falta grave configurada. desnecessidade de 
gradação da penalidade ante a quebra de con-
fiança imediata. O critério pedagógico de gra-
dação da penalidade não é absoluto e não se 
aplica em todos os casos. Evidentemente que, 
em se tratando de falta grave que resulte ime-
diata quebra de confiança no laço empregatí-
cio, o empregador estará autorizado a punir o 
empregado faltoso com a maior das penas pre-
vistas, a demissão por justa causa. In casu, a 
reclamante divulgou a sua senha pessoal, cien-
te do compromisso assumido perante a recla-
mada, consoante prova documental. Flagrante 

Precedente sobre 
demissão por 
empréstimo  
de senha
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a impossibilidade de renovação da confiança 
e, por isso, prescindível a observância da gra-
dação da penalidade. Recurso da reclamada a 
que se dá provimento, para manter a justa cau-
sa e julgar improcedente a reclamação.
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empréstimo  
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A mera implementação de uma senha pres-
supõe a intenção de proteger determinado 
segredo ou funcionalidade, ou limitar o seu 
acesso a quem tiver legítima autorização para 
tanto. Na maioria dos casos, a senha é pessoal, 
intransferível, inalienável e secreta, como for-
ma de consagrar a expectativa de privacidade 
que dela se extrai.

O uso da senha gera uma expectativa 
de privacidade, que pode ser afastada caso o 
usuário tenha a ciência de que a rede poderá 
ser monitorada. A divulgação desautorizada 
da senha acarreta a violação do sigilo, uma vez 
que terceiros sem autorização poderão acessar 
o conteúdo ou funcionalidade ali presente.

O ordenamento jurídico brasileiro trata 
das violações referentes à utilização desauto-
rizada e à quebra de senha pessoal do usuá-
rio, com consequências previstas no âmbito 
penal, civil e trabalhista, desenvolvidas neste 
presente estudo. 

Dessa forma, o respeito às característi-
cas da senha não pode se divorciar de sua apli-
cabilidade: se for imprescindível à manutenção 
do caráter personalíssimo de uma informação 
ou funcionalidade, a senha não poderá ser co-
municada a terceiros sem autorização.

Pela lei, informação 
sensível obriga a 
proteção de senha 
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Soluções alternativas 
de conflitos dos 
usuários da  
internet por meio  
de seus provedores  
de aplicação

A internet foi originada e desenvolvida com base 
no princípio end-to-end, em que redes simples 
e aplicativos inteligentes interagem de forma 
aprazível. A grande rede mundial de compu-
tadores se limita a transmitir dados dos seus 
respectivos usuários, de forma livre e neutra, 
sem qualquer interferência indevida, bem como 
possibilita a entrada de novas aplicações, que 
apenas precisam ser conectadas para funcionar, 
permitindo a inovação contínua e permanente 
em seu ambiente, de forma única e universal. 

Brian Carpenter, acerca do assunto: 

“Is there an Internet Architecture? Many mem-
bers of the Internet Community would argue 
that there is no architecture, but only a tradi-
tion, which was not written down for the first 
25 years (…) However, in very general terms, 
the community believes that the goal is connec-
tivity, the tool is the Internet Protocol, and the 
intelligence is end to end rather than hidden in 
the network”

Assim, o princípio end-to-end, em que a 
própria rede não sabe para quais fins está sen-
do ou será utilizada, traz inúmeras vantagens 
em termos de: 

1 – progresso e inovação, pois a ausência 
de controle permite qualquer possibilidade de 
utilização;

 2 – democracia, uma vez que, como não 
há interferência no conteúdo dos pacotes de 
dados, a livre iniciativa, a livre concorrência e a 
liberdade de pensamento estariam garantidas.

Do ponto de vista das aplicações, tais 
premissas são fundamentais, pois possibilitam 
que novas ideias sejam testadas na internet, 

CARPENTER, Brian. 
Architectural Principles 

of the Internet, IAB 
(Internet Architecture 

Board). RFC 1958: 
Switzerland, 1996, p. 2
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sem a necessidade de prévio convencimento 
de qualquer pessoa, resultando em um am-
biente generativo. 

Jonathan L. Zittrain dispõe que a Internet 
permite o desenvolvimento de novos aplica-
tivos e a sua utilização para novas finalidades 
que, por sua vez, fomentam a geração de ain-
da mais aplicativos e mais finalidades. Isso se 
dá em razão da arquitetura aberta da Internet, 
cujas principais características são: 

a) Adaptabilidade, que existe em grande parte 
porque o protocolo de Internet baseia-se em 
poucas presunções sobre os propósitos para os 
quais será utilizado e porque consegue acolher, 
de modo eficiente, grandes quantidades de da-
dos e de usuários; 

b) facilidade de uso, porque é estruturada para 
permitir aos usuários criar novas aplicações sem 
ter que saber ou se preocupar com os detalhes 
técnicos de roteamento de pacotes; 

c) acessibilidade, decorrente da ausência e uma 
entidade controladora central, responsável por 
autorizar o acesso, e da disponibilidade públi-
ca de seus protocolos, que não estão sujeitos 
a restrições de propriedade intelectual. Assim, 
programadores sem qualquer relação com os 
‘arquitetos’ da Internet e dos provedores de ser-
viços podem oferecer, e consumidores podem 
aceitar, novos programas ou serviços.

Porém, se por um lado são evidentes os 
benefícios da liberdade e da ausência de con-
trole na forma em que a rede foi estabelecida, 
por outro, como foi projetada sem conseguir 
discernir as variadas aplicações e conteúdos, 
em termos regulatórios, o end-to-end facilita a 
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atuação de agentes anônimos, não autentica-
dos, de forma a impossibilitar a sua identifica-
ção, bem como a criação e a disseminação de 
conteúdos ilícitos e maliciosos em escala mun-
dial, sem qualquer controle prévio. 

Infelizmente, as atividades ilícitas cres-
cem exponencialmente na rede mundial de 
computadores. Fraudes eletrônicas, ameaça, 
injúria, calúnia, difamação, violação de direitos 
autorais, divulgação de segredo profissional, 
concorrência desleal, são apenas alguns exem-
plos, sendo importante lembrar que o potencial 
lesivo de tais condutas indevidas, quando prati-
cadas na internet, é avassalador, diante do grau 
de propagação e de perpetuação. 

Em tal contexto, judicializar as controvér-
sias oriundas da internet aparenta ser mais um 
retrocesso na busca das suas respectivas solu-
ções, diante de um Judiciário já sufocado com 
tantas demandas.

Assim, em que pesem os avanços pro-
cessuais oriundos do processo eletrônico e do 
Novo Código de Processo Civil, seja pela quanti-
dade de novas celeumas, seja em razão da cele-
ridade necessária pelo agravamento da lesão às 
vítimas no caso de morosidade, este artigo pre-
tende demonstrar que o Poder Judiciário deve 
ser a última via para solução de litígios oriundos 
da internet, apenas e tão somente no caso de 
esgotamento de todas as soluções alternativas.

A tutela jurídica 
da senha
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A primeira corrente de autorregulação da inter-
net surgiu com o manifesto “A Declaration of the 
Independence of Cyberspace”, escrito em 1996, 
por John Perry Barlow, no qual, baseado na De-
claração de Independência dos Estados Unidos 
e na Primeira Emenda da Constituição norte-
-americana, prega que não haja interferência 
ou interveniência dos chamados “governos do 
mundo industrial, aborrecidos gigantes de carne 
e de aço” no território cibernético, ou, como no 
texto, na “nova morada da mente”. 

Juridicamente, o texto se baseia na 
Primeira Emenda da Constituição norte-ame-
ricana, que proíbe restrições à liberdade de 
expressão: 

“Congress shall make no law respecting an es-
tablishment of religion, or prohibiting the free 
exercise thereof; or abridging the freedom of 
speech, or of the press; or the right of the peo-
ple peaceably to assemble, and to petition the 
government for a redress of grievances.”

Ou seja, também seria vedada qualquer 
restrição na Internet, pois todas as manifesta-
ções lá existentes seriam livres manifestações 
de pensamento.

Os conflitos eventualmente existentes 
seriam identificados e resolvidos por um con-
trato social autônomo, criado pelos próprios 
usuários, sem qualquer intervenção externa: 
“Onde existirem conflitos reais, onde existirem 
erros, iremos identificá-los e resolvê-los por 
nossos próprios meios. Estamos formando nos-
so próprio contrato social. Este governo surgirá 
de acordo com as condições do nosso mundo, 
não seu. Nosso mundo é diferente.”

As teorias para 
regulamentação 
da internet
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Porém, com o passar do tempo e a utilização 
maior da web por usuários no mundo inteiro, 
com princípios, conceitos, visões e crenças com-
patíveis com as mais variadas culturas existen-
tes na humanidade, a corrente em questão per-
deu fôlego, pois os internautas não são e nunca 
foram um grupo único e homogêneo, mas sim, 
felizmente, a representação digital de toda a he-
terogenia presente em cada pessoa. 

Além disso, com a inclusão maciça de 
cada vez mais usuários na rede, o número de ilí-
citos cibernéticos passou a aumentar, ganhan-
do força a necessidade de atuação do Estado, 
dos “gigantes de carne e de aço”, nas relações 
lá existentes. 

A proposta da Escola do Direito do Ci-
berespaço, de David Johnson e David Post, que 
combatia a autorregulação da rede, defendeu, 
diante das modificações que a internet traz nas 
relações sociais, completamente distintas das 
usuais, principalmente por sua propagação e 
alcance em grande escala, inclusive mundial, a 
criação de um “direito do ciberespaço”.

Por ser o ciberespaço um ambiente se-
parado e completamente atípico, no qual o 
usuário adentra mediante algum tipo de auten-
ticação, que certificaria a fronteira do mundo 
físico para o digital, ao criar fenômenos com-
pletamente novos e diferentes, novas regras 
precisariam ser criadas, mas sem um governo 
soberano territorial.

As teorias para 
regulamentação 
da internet
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Porém, apesar de extremamente atraente, tal 
corrente também aparenta ser utópica, haja 
vista a dificuldade de encontrar consenso entre 
as mais diversas nações existentes no planeta, 
mesmo quando pensamos apenas na regulação 
de direitos fundamentais.

É bem verdade que temos alguns exem-
plos práticos em andamento do Direito Inter-
nacional do Ciberespaço. A Coalizão Dinâmica 
para Direitos e Princípios da Internet (Internet 
Rights and Principles Dynamic Coalition – IRPC) 
, rede internacional aberta de pessoas e or-
ganizações que trabalham para defender os 
direitos humanos no ambiente online e em 
todo o âmbito da elaboração de políticas para 
a internet, que encontra-se situada no Fórum 
de Governança da Internet das Nações Uni-
das, após lançar, em 2011, os Dez Princípios 
Poderosos (“Ten Punchy Principles”), uma com-
pilação de dez princípios e valores norteado-
res para a Carta, em 2013, finalizou a Carta 
de Direitos Humanos e Princípios para a In-
ternet, abarcando todo o âmbito de direitos 
humanos contidos na Declaração Universal de 
Direitos Humanos e outros documentos que 
compõem a Carta Internacional de Direitos 
Humanos da ONU. Em 2014, no Brasil, duran-
te o evento NET Mundial, foi lançada a sua 
Declaração Multissetorial, visando estabele-
cer princípios da Governança da Internet, e o 
roteiro para a evolução futura do Ecossistema 
de Governança da Internet.
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Pior, na eventual tentativa de chegar a uma unida-
de regulatória, poder-se-ia primar por regras mais 
restritivas, culminando em um enorme prejuízo 
aos usuários de internet em Estados democráti-
cos, que se veriam limitados diante de tais regras.

Por sua vez, contrariando as doutrinas 
anteriores, se considerarmos que a internet 
é apenas mais um ambiente em que cidadãos 
praticam atos lícitos e, infelizmente, ilícitos, não 
careceria de regulamentação específica, pois as 
leis já existentes se aplicariam perfeitamente 
aos atos praticados no ciberespaço, na denomi-
nada corrente Tradicionalista. 

Em decisão paradigmática de 1998, o 
Supremo Tribunal Federal se manifestou da se-
guinte forma, em sede de habeas corpus diante 
da alegação de aplicação de analogia para cri-
minalizar conduta inexistente, o que feriria o 
princípio constitucional da legalidade: 

1. O tipo cogitado – na modalidade de “publicar 
cena de sexo explícito ou pornográfica envol-
vendo criança ou adolescente” – ao contrário do 
que sucede por exemplo aos da Lei de Imprensa, 
no tocante ao processo da publicação incrimina-
da é uma norma aberta: basta-lhe à realização 
do núcleo da ação punível a idoneidade técnica 
do veículo utilizado à difusão da imagem para 
número indeterminado de pessoas, que parece 
indiscutível na inserção de fotos obscenas em 
rede BBS/Internet de computador. 
2. Não se trata no caso, pois, de colmatar lacu-
na da lei incriminadora por analogia: uma vez 
que se compreenda na decisão típica da condu-
ta criminada, o meio técnico empregado para 
realizá-la pode até ser de invenção posterior à 
edição da lei penal: a invenção da pólvora não 
reclamou redefinição do homicídio para tornar 
explícito que nela se compreendia a morte dada 
a outrem mediante arma de fogo. 
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Para melhorar as soluções das celeumas em 
questão, como apenas os dispositivos legais – o 
direito positivo – não dariam conta de acompa-
nhar a evolução da tecnologia da informação e 
da comunicação, pois seria inviável criar novas 
regras de acordo com a revolução que presen-
ciamos, surgiu a corrente doutrinária mista, uti-
lizando não só o sistema jurídico, mas também 
a própria arquitetura de rede para regulamentar 
o necessário.

Fabio Podestá destaca a necessidade 
de criação de leis específicas, civil e criminal, 
sobre regulação da Internet, também faz men-
ção à dificuldade de se estabelecer regramen-
tos para a Internet, devido à dinamicidade que 
os fatos que lá acontecem, dificultando ainda 
mais o trabalho do legislados.

O expoente da Escola da Arquitetura da 
Rede foi Lawrence Lessig, professor da Faculda-
de de Direito de Stanford, sustentando que as re-
gras geradas por linguagem de programação se-
riam mais exitosas e importantes que as normas 
tradicionais do direito, por mais que estas últi-
mas também sejam utilizadas para a regulação. 

Em breve síntese, revolucionando a 
doutrina sobre o assunto, Lessig dispõe que 
“code is law”, pois as linhas de comando dos 
programas de computador moldariam a ar-
quitetura da rede, por meio da utilização de 
filtros, automaticamente também limitando a 
atuação dos usuários e forçando condutas de 
acordo com o que determina o sistema jurídi-
co, somado ao que normas sociais e de merca-
do permitissem. 
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PODESTÁ, Fábio Henrique.  
Direito à intimidade em ambiente 
da internet. In: LUCCA, Newton de; 
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Lessig se posicionou no sentido de que 

“[...] a arquitetura do ciberespaço, ou o seu có-
digo, regula o comportamento no ciberespaço. 
O código, ou o software e o hardware que fa-
zem o ciberespaço do jeito que é, constitui um 
conjunto de restrições sobre como se pode com-
portar. A substância dessas restrições varia – o 
ciberespaço não é um lugar único”. Tradução 
livre do original em inglês: “[...] the architecture 
of cyberspace, or its code, regulates behavior 
in cyberspace. The code, or the software and 
hardware that make cyberspace the way it is, 
constitutes a set of constraints on how one can 
behave. The substance of these constraints var-
ies – cyberspace is not one place.”

“Liberdade no ciberespaço não virá da ausên-
cia do Estado. Liberdade lá, como em qual-
quer lugar, virá de um estado de um determi-
nado tipo. Nós construímos um mundo onde 
a liberdade não pode florescer por meio da 
remoção de qualquer autocontrole conscien-
te da sociedade, mas, fixando-o em um lugar 
onde um determinado tipo de autocontrole 
consciente sobreviva. Nós construímos a li-
berdade como nossos fundadores os fizeram, 
pela configuração da sociedade sobre uma 
determinada constituição”. Tradução livre 
do original em inglês: “Liberty in cyberspace 
will not come from the absence of the state. 
Liberty there, as anywhere, will come from a 
state of a certain kind. We build a world where 
freedom can flourish not by removing from so-
ciety any self-conscious control, but by setting 
it in a place where a particular kind of self-
conscious control survives. We build liberty 
as our founders did, by setting society upon a 
certain constitution”.

Ou seja, prega que as atividades pra-
ticadas pelos usuários na internet podem e 
devem ser regulamentadas pelo Direito, de-

LESSIG, Lawrence.  
The law of the horse: what 

cyberlaw might teach.  
The Beckman Center for 

Internet & Society. 
Research Publication  
no. 1999-05, 12/1999,  

pp. 508-509

LESSIG, Lawrence. 
Code 2.0. New York: 

Basic Books, 2006, p. 4
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terminando os limites e permissões das arqui-
teturas de controle, sendo oposta ao determi-
nismo tecnológico.

Marshall McLuhan, Neil Postman, Leslie White, 
Lynn White Jr. e Alvin Toffler são alguns dos au-
tores sobre o assunto, que preceituam que as 
tecnologias, mormente as da comunicação ou 
mídias, são consideradas como a causa principal 
das mudanças na sociedade e de seus valores 
culturais, sua estrutura social e sua história. É a 
tecnologia que amolda a sociedade e não o in-
verso, segundo tal corrente: 

“e são vistas como a condição fundamental de 
sustentação do padrão da organização social. 
Os deterministas tecnológicos interpretam a 
tecnologia como a base da sociedade no pas-
sado, presente e até mesmo no futuro. Novas 
tecnologias transformam a sociedade em todos 
os níveis, inclusive institucional, social e indivi-
dualmente. Os fatores humanos e sociais são 
vistos como secundários”. CHANDLER, Daniel 
“Technological or Media Determinism”.
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É importante consignar que provedor de servi-
ços de internet é o gênero do qual as demais 
atividades são espécies. Tais espécies, assim 
como a internet, são dinâmicas, e as atividades 
prestadas podem ser providas por uma ou mais 
empresas. Assim, os provedores são pessoas 
naturais ou jurídicas que fornecem serviços 
para a conexão ou o funcionamento da inter-
net, ou, por meio dela, e propiciam outras mo-
dalidades de fruição.

Contidos na grande rede mundial de 
computadores, os provedores de aplicações de 
internet são verdadeiros territórios digitais, po-
voados por seus usuários. Tais indivíduos acei-
tam as regras, expressas ou tácitas, formais ou 
informais, para utilização das respectivas fun-
cionalidades prestadas, e necessitam conviver 
dentro dos ditames legais, tanto das respecti-
vas plataformas utilizadas como do ordena-
mento jurídico pertinente, tendo como frontei-
ras os sistemas pelos quais estão conectados 
ou autenticados.

Rony Vainzof explica que: 

“o art. 5, VII, do Marco Civil da Internet, defi-
ne aplicações de internet como ‘o conjunto de 
funcionalidades que podem ser acessadas por 
meio de um terminal conectado à internet’, 
sendo, portanto, o provedor de aplicações 
de Internet qualquer entidade que propor-
cione ao usuário da grande rede mundial de 
computadores algo funcional, seja qual for a 
finalidade. Portanto, qualquer serviço de In-
ternet, excetuando os provedores backbones e 
os provedores de conexão ou de acesso, seja 
pago, gratuito ou filantrópico, como redes so-
ciais, portais de conteúdo, contas de e-mail, 
mensagens instantâneas e demais aplicativos, 
podem ser considerados como de aplicações 
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de Internet, utilizados hoje em escala mundial 
por bilhões de usuários no mundo inteiro.” 

O Marco Civil da Internet (MCI), Lei n.º 
12.965/2014, dividiu provedores de serviços na 
internet em de conexão e de aplicação , este 
último englobando todos os conjuntos de fun-
cionalidades que sejam acessíveis por meio da 
rede, ou seja, provedores de conta de e-mail, 
redes sociais, portais de conteúdo, serviços de 
computação em nuvem, apps, entre inúmeros 
outros aqui não listados. 

Apesar de não haver uma definição ex-
pressa de “provedor de conexão à Internet” no 
Marco Civil da Internet, o Art. 5º, inc. IV, define o 
“administrador de sistema autônomo: a pessoa 
física ou jurídica que administra blocos de ende-
reço IP específicos e o respectivo sistema autô-
nomo de roteamento, devidamente cadastrada 
no ente nacional responsável pelo registro e 
distribuição de endereços IP geograficamente 
referentes ao País”; inc. V – conexão à internet: 
a habilitação de um terminal para envio e re-
cebimento de pacotes de dados pela internet, 
mediante a atribuição ou autenticação de um 
endereço IP; e no inc. VI, “registro de conexão: 
o conjunto de informações referentes à data 
e hora de início e término de uma conexão à 
internet, sua duração e o endereço IP utilizado 
pelo terminal para o envio e recebimento de pa-
cotes de dados” (BRASIL. Lei n° 12.965, 2014).

Cada usuário da internet tem a liberdade 
de procurar e utilizar o provedor de aplicação 
que lhe convier, de acordo com as suas neces-
sidades, usos, costumes, interesses e gostos, e 
até mesmo conforme o perfil de usuários que 
os utilizam e as regras por eles estabelecidas. 

Cf. Art. 5º, inc. VII:  
“aplicações de internet: o 

conjunto de funcionalidades 
que podem ser acessadas por 

meio de um terminal 
conectado à internet”  

BRASIL. Lei n° 12.965, 2014.
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A junção das vontades compactuadas por tais 
usuários perfazem os contratos sociais, que di-
tam as regras morais e jurídicas, gerando força 
e capacidade de proteção.

Por sua vez, em relação à responsabi-
lidade civil, o MCI trouxe como princípio, em 
seu art. 3º, inciso VI, a “responsabilização dos 
agentes de acordo com suas atividades, nos 
termos da lei”, sendo este princípio extrema-
mente relevante para viabilizar a formação ou 
permitir o crescimento de novos produtos e 
serviços na internet. 

Tal balizamento traz segurança jurídica à 
economia digital, diante de tantos outros encar-
gos já existentes no Brasil, como os tributários 
e trabalhistas, sabendo o empreendedor que 
somente poderá ser responsabilizado por sua 
atividade e não diretamente por atos de tercei-
ros em sua plataforma. 

Estamos basicamente diante do princípio 
da “inimputabilidade da rede”, no qual “o com-
bate a ilícitos deve atingir os responsáveis finais 
e não os meios de acesso e transporte, sempre 
preservando os princípios maiores de defesa 
da liberdade, da privacidade e do respeito aos 
direitos humanos”, conforme previsto no decá-
logo do Comitê Gestor da Internet.

O uso da Internet deve guiar-se pe-
los princípios de liberdade de expressão, de 
privacidade do indivíduo e de respeito aos 
direitos humanos, reconhecendo-os como 
fundamentais para a preservação de uma so-
ciedade justa e democrática (Comitê Gestor 
da Internet. Princípios para a governança e 
uso da internet.).

BRASIL, Lei 12.965,  
de 23 de abril de 2014.
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O art. 19 do MCI, acerca da responsabilidade 
dos provedores de aplicações por danos de-
correntes de conteúdo gerado por terceiros, 
dispõe que:

Com o intuito de assegurar a liberdade de ex-
pressão e impedir a censura, o provedor de 
aplicações de internet somente poderá ser 
responsabilizado civilmente por danos decor-
rentes de conteúdo gerado por terceiros se, 
após ordem judicial específica, não tomar as 
providências para, no âmbito e nos limites téc-
nicos do seu serviço e dentro do prazo assina-
lado, tornar indisponível o conteúdo apontado 
como infringente, ressalvadas as disposições 
legais em contrário.

Art. 19, 
§1.º A ordem judicial de que trata o caput de-
verá conter, sob pena de nulidade, identificação 
clara e específica do conteúdo apontado como 
infringente, que permita a localização inequívo-
ca do material. 
§ 2.º A aplicação do disposto neste artigo para 
infrações a direitos de autor ou a direitos cone-
xos depende de previsão legal específica, que 
deverá respeitar a liberdade de expressão e de-
mais garantias previstas no art. 5.º da Constitui-
ção Federal. 
§ 3.º As causas que versem sobre ressarcimento 
por danos decorrentes de conteúdos disponibili-
zados na internet relacionados à honra, à repu-
tação ou a direitos de personalidade, bem como 
sobre a indisponibilização desses conteúdos por 
provedores de aplicações de internet, poderão 
ser apresentadas perante os juizados especiais. 
§ 4.º O juiz, inclusive no procedimento previsto 
no § 3.º, poderá antecipar, total ou parcialmen-
te, os efeitos da tutela pretendida no pedido 
inicial, existindo prova inequívoca do fato e con-
siderado o interesse da coletividade na dispo-
nibilização do conteúdo na internet, desde que 
presentes os requisitos de verossimilhança da 
alegação do autor e de fundado receio de dano 
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irreparável ou de difícil reparação” e no artigo 
21 que “O provedor de aplicações de internet 
que disponibilize conteúdo gerado por terceiros 
será responsabilizado subsidiariamente pela 
violação da intimidade decorrente da divulga-
ção, sem autorização de seus participantes, 
de imagens, de vídeos ou de outros materiais 
contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de 
caráter privado quando, após o recebimento de 
notificação pelo participante ou seu represen-
tante legal, deixar de promover, de forma dili-
gente, no âmbito e nos limites técnicos do seu 
serviço, a indisponibilização desse conteúdo. 
Parágrafo único. A notificação prevista no caput 
deverá conter, sob pena de nulidade, elemen-
tos que permitam a identificação específica do 
material apontado como violador da intimidade 
do participante e a verificação da legitimidade 
para apresentação do pedido”. 
As únicas exceções, também previstas na Lei, são: 
(i) as disposições legais em contrário; 
(ii) as infrações aos direitos do autor ou cone-
xos, que dependem de previsão legal específica; 
(iii) imagens, vídeos ou outros materiais conten-
do cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter 
privado sem autorização de seus participantes 
quando, após o recebimento de notificação, dei-
xar de promover, de forma diligente, no âmbito 
e nos limites técnicos do seu serviço, a indispo-
nibilização desse conteúdo, oportunidades em 
que o provedor responderá subsidiariamente.

Porém, conforme se depreende da leitu-
ra do referido artigo de lei, apesar de prever que 
a responsabilidade civil do provedor se inicia no 
descumprimento da pertinente ordem judicial, 
não são proibidas as soluções extrajudiciais de 
conflitos, o que é de suma importância para via-
bilizar os procedimentos administrativos pelas 
aplicações de internet. 
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O art. 19 do Marco Civil da Internet é um con-
trassenso, pois, inobstante a legislação prever 
que a responsabilidade civil extracontratual 
advém de um ato ilícito, previsão legal ou em 
razão do risco da atividade, o texto da nova lei 
em estudo dispõe que o provedor de aplica-
ções de Internet somente poderá ser respon-
sabilizado civilmente se, após ordem judicial 
específica, não tornar indisponível o conteúdo. 
Salvo melhor juízo, ordinariamente, há apenas 
três alternativas para o destinatário de uma or-
dem judicial: cumprir a determinação; recorrer 
visando à suspensão da decisão; descumprir 
a determinação, respondendo por crime de 
desobediência ou pelo pagamento de multa 
processual. O não atendimento do mandado 
judicial caracteriza o crime de desobediência à 
ordem legal (Código Penal, art. 330), e por ele 
responde o impetrado renitente, sujeitando-se 
até mesmo à prisão em flagrante, dada a natu-
reza permanente do delito.
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O Art. 5º inciso XXXV da Constituição precei-
tua que a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou 
seja, ninguém pode evitar que o jurisdiciona-
do busque o juízo para deduzir sua pretensão. 
Todos têm direito de acesso à Justiça. Porém, 
nem sempre a busca do Judiciário é o caminho 
mais salutar para dar uma solução adequa-
da e pacificadora a determinados conflitos, e 
apesar do princípio constitucional do acesso 
garantido às cortes, as soluções extrajudiciais 
de controvérsias, se realizadas em conformi-
dade com as demais normas constitucionais e 
infraconstitucionais, são plenamente válidas 
juridicamente, uma vez que as partes simples-
mente optam por abrir mão da faculdade de 
fazer uso da jurisdição estatal.

 O ordenamento jurídico brasileiro con-
fere aos envolvidos, em um eventual conflito, a 
liberdade, a iniciativa e a responsabilidade da 
opção do modelo escolhido para sanar o litígio.

Assim, seja pela quantidade de novas ce-
leumas, seja em razão da celeridade necessária 
pelo agravamento da lesão às vítimas no caso 
de morosidade, o Judiciário deve ser a última 
via para solução de litígios cibernéticos, apenas 
e tão somente no caso de esgotamento de to-
das as soluções alternativas. 

Adecir Reis acrescenta: 

Se o grande despertar da sociedade brasileira, 
que se vale, inclusive, do inédito fluxo de infor-
mações pelo mundo digital, é um fator extre-
mamente positivo para o aprimoramento das 
relações econômicas e sociais, é fato que tal 
realidade exige novas soluções.

Reserva de 
jurisdição do 
Judiciário e os 
meios alternativos 
para solução de 
controvérsias

Cf. Adacir Reis. Mediação e 
impactos positivos para o 
judiciário. In: ROCHA, Caio Cesar 
Vieira; SALOMÃO, Luis Felipe 
(Coord.). Arbitragem e mediação:  
a reforma da legislação brasileira. 
São Paulo: Atlas, 2015, p. 221.
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A negociação, a mediação, a conciliação e a arbi-
tragem, como sistema multiportas de soluções 
de controvérsias, devem ser vistos como uma 
tendência salutar para a maior eficiência da dis-
tribuição da Justiça. São meios informais, flexí-
veis e menos custosos para os envolvidos.

Um projeto realizado pela International As-
sociation for Contract and Commercial Management 
(IACCM) em conjunto com a Pace Law School, 
chamado Drafting step clauses: na empirical look at 
their praticality and legality, avaliou a eficiência de 
cláusulas escalonadas, apontando que 82% dos 
entrevistados utilizam elas como forma de solu-
ção de conflitos oriundos dos seus contratos, dei-
xando a arbitragem para um segundo momento, 
caso as tentativas amigáveis falharem, baseado 
no princípio da boa-fé das partes em conjugar es-
forços para que a solução seja atingida sem a ne-
cessidade de intervenção de terceiros. Preservar 
o relacionamento entre as partes, como uma so-
lução amistosa, e conhecer efetivamente todos os 
pontos de seu conflito previamente a arbitragem 
foram as principais respostas para o alto percen-
tual de opção pela cláusula de escalonamento.

A negociação é um método autocom-
positivo, sem auxílio de terceiros, usualmente 
prévio à mediação ou à conciliação, que visa a 
transação, ato este jurídico e bilateral para ex-
tinguir ou prevenir conflitos por meio de con-
cessões recíprocas dos envolvidos ou mediante 
a troca por vantagens pecuniárias, com previ-
são do art. 840 do Código Civil de que “é lícito 
aos interessados prevenirem ou terminarem o 
litígio mediante concessões mútuas”, somente 
para direitos patrimoniais de caráter privado 
(art. 841). Carnelutti afirma que “a transação é a 
solução contratual da lide, e, por tal razão, equi-
valente contratual da sentença”.

Silvia Rodrigues Pachikoski.  
A Cláusula Escalonada.  
In: ROCHA, Caio Cesar Vieira; 
SALOMÃO, Luis Felipe (Coord). 
Arbitragem e mediação: a reforma 
da legislação brasileira. São Paulo: 
Atlas, 2015, p. 306-307

CARNELUTTI, Francesco.  
Sulla causa della 

transazione.  
Rivista del diritto 

commerciale,  
v. 12, pt. 2, Milano,  

1914, p. 580
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Os institutos da mediação e da conciliação são 
espécies do gênero de resolução de conflitos 
por meio do consenso, porém, diferentemente 
da negociação, com a participação de um tercei-
ro, mas sem poder de decisão. Na arbitragem, o 
terceiro tem poder de decisão. 

Christopher Moore difere a mediação da conci-
liação, doutrinariamente, da seguinte forma: 

1) a mediação é a técnica indicada para con-
flitos que abalam relações continuadas e a 
conciliação para controvérsias decorrentes de 
relações criadas e decorrentes do próprio con-
flito em si; 2) de acordo com a matéria, confli-
tos de ordem patrimonial demandariam o uso 
da conciliação, enquanto que os de ordem não 
patrimonial, o da mediação; 3) a conciliação 
visa definir um valor para o acordo, e a media-
ção uma composição mais detalhada e sólida 
do conflito; 4) na conciliação, a intervenção do 
conciliador seria mais superficial, destinada 
apenas a fixar um valor para o acordo entre as 
partes. Já na mediação, o mediador busca pro-
fundamente o encontro das razões do conflito, 
para que então possam ser tratadas.

Para que tais métodos sejam efetivos, é 
de suma relevância a previsão de cláusulas es-
calonadas nos Termos de Uso dos provedores 
de aplicações, que é o contrato prévio assinado 
eletronicamente por seus usuários, prevendo 
as regras que definem as etapas que serão se-
guidas para resolver determinada controvérsia, 
antes de buscar uma decisão por terceiro. 

Nas palavras de Fernanda Levy:

“cláusulas escalonadas são estipulações que pre-
veem a utilização sequencial de meios de solução 
de controvérsias, em geral mediante a combina-
ção de meios consensuais e adjudicatórios”. 

Paulo Eduardo 
Alves da Silva. 

Mediação e conciliação, 
produtividade e equidade. 

In: Revista do Advogado 
da Associação dos 

Advogado de São Paulo, 
Ano XXXIV, n. 123, 

agosto de 2014, 
São Paulo/SP, p. 41
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São Paulo: Saraiva, 2013, p. 173. 
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Fátima Cristina Bucker concorda que:

“a cuidadosa redação das cláusulas de reso-
lução de conflitos é condicionante para o su-
cesso do método escolhido, particularmente 
as cláusulas escalonadas, as quais preveem 
meios não combativos, compositivos, que po-
dem escalar para métodos contenciosos extra-
judiciais ou judiciais”. 

A Lei 13.140/2015, que dispõe sobre a 
mediação entre particulares como meio de so-
lução de controvérsias e sobre a autocompo-
sição de conflitos no âmbito da administração 
pública, permite o instituto por meio da internet 
ou por outro meio de comunicação que permita 
a transação a distância, desde que as partes es-
tejam de acordo (Art. 46), o que fortalece a pos-
sibilidade de massificação do instituto, como 
em questões envolvendo conflitos entre usuá-
rios de provedores de aplicações de internet. 

Contudo, Marcelo Nobre muito bem pondera que:

a mediação on-line não pode ser comparada a 
um serviço de call center, onde as empresas ou 
interessados em dirimir um litígio se utilizam de 
meios eletrônicos para, de forma mais célere, 
atingirem seus objetivos de ganho. Trata-se de 
uma nova forma de comunicação, qual seja a 
comunicação virtual, feita por mediadores com 
capacidade de facilitar a comunicação entre as 
partes que litigam entre si.

Fátima Cristina Bucker. 
Mediação e conciliação em 

cláusulas arbitrais 
escalonadas. In: Revista do 

Advogado da Associação 
dos Advogado de São 

Paulo, Ano XXXIV, n. 123, 
agosto de 2014,  

São Paulo/SP, p. 148.

Marcelo Nobre. A mediação on-line. In: 
ROCHA, Caio Cesar Vieira; SALOMÃO, 
Luis Felipe (Coord). Arbitragem e 
mediação: a reforma da legislação 
brasileira. São Paulo: Atlas, 2015, p. 265.

Reserva de 
jurisdição do 
Judiciário e os 
meios alternativos 
para solução de 
controvérsias

164



SOLUÇÃO DE CONFLITOS ONLINE

Portanto, tratando-se de relacionamentos in-
tersubjetivos nos provedores de aplicações de 
internet, em que muitas vezes os envolvidos, 
que sequer se conhecem pessoalmente, aca-
bam por experimentar os mais diversos tipos 
de conflito, cláusulas contratuais compromis-
sórias para a mediação extrajudicial em seus 
Termos de Uso, como já ocorre em outros se-
tores, apresentam-se como meio interessante 
para solucionar tais controvérsias, pois:

o mundo contemporâneo pede concisão e, 
acima disso, requer a construção de pontos e 
canais mais adequados para a prevenção e 
composição de conflitos. Recorrer ao Poder Ju-
diciário, isso é, bater às portas do Estado à pro-
cura de uma solução deveria ser, isto sim, a for-
ma alternativa de resolução de controvérsias.

Na construção civil em São Paulo, obser-
va-se a seguinte sugestão do SECOVI-SP para 
contratos: 

“Toda e qualquer divergência oriunda do pre-
sente contrato será, como primeira alternativa, 
solucionada amigavelmente por mediação, fi-
cando desde já eleita para este fim a Câmara 
de Mediação do SECOVI-SP”. SECOVI-SP. 

Alternativa eficaz, na solução de impasses 
judiciais. Nas palavras de Marcel Leonardi, 

em algumas hipóteses, o contrato de presta-
ção de serviços entre o provedor de serviços de 
internet e seu usuário pode prevenir de modo 
eficaz certos conflitos, bem como dirimir dúvi-
das e autorizar condutas, sem a necessidade de 
intervenção judicial, desde que respeitadas as 
normas de ordem pública.

Cf. Adacir Reis. Mediação e impactos 
positivos para o judiciário.  
In: ROCHA, Caio Cesar Vieira; 
SALOMÃO, Luis Felipe (Coord.). 
Arbitragem e mediação: a reforma  
da legislação brasileira.  
São Paulo: Atlas, 2015, p. 234.
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Com a negociação, mediação ou conciliação, os 
custos e o tempo para solução de conflitos são 
menores. Os envolvidos dominam e controlam, 
do início ao fim, o procedimento, que é estabe-
lecido de acordo com a vontade das partes, de 
forma flexível e informal, facilitando a comu-
nicação entre os usuários da internet, o que 
usualmente não existe.

Relembro que para o presente estudo 
a terminologia adotada será a da mediação, 
abarcando também o conceito de conciliação. 
Quanto maior o volume da demanda, como nos 
casos dos conflitos existentes no ciberespaço, 
maior será a probabilidade de estarmos diante 
de uma conciliação e não da mediação, que exi-
ge mais tempo e aprofundamento das questões 
tratadas.

No Brasil, uma das questões mais impor-
tantes de uma lei específica de mediação talvez 
seja incentivar uma mudança cultural do juris-
dicionado e dos próprios advogados, alterando 
a cultura da sentença para uma cultura de paci-
ficação social.

Apesar de o Código de Ética e Disciplina da 
Ordem dos Advogados do Brasil prever que: Art. 
2º. “O advogado, indispensável à administração 
da Justiça, é defensor do estado democrático de 
direito, da cidadania, da moralidade pública, da 
Justiça e da paz social, subordinando a atividade 
do seu Ministério Privado à elevada função pú-
blica que exerce. Parágrafo único. São deveres 
do advogado: VI – estimular a conciliação entre 
os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a 
instauração de litígios; VII – aconselhar o cliente 
a não ingressar em aventura judicial”.

WATANABE, Kazuo. Cultura da 
sentença e cultura da pacificação.  
In: MORAES, Maurício Zanoide; 
YARSHELL, Flávio Luiz (Coord.). 
Estudos em homenagem à 
professora Ada Pellegrini Grinover. 
São Paulo: DPJ, 2005, p 684-90.

Reserva de 
jurisdição do 
Judiciário e os 
meios alternativos 
para solução de 
controvérsias

166



SOLUÇÃO DE CONFLITOS ONLINE

Os conflitos, que antes se originavam por rela-
ções e situações presenciais, agora, na socieda-
de da informação, crescem exponencialmente 
diante da possibilidade de conexão mundial 
entre usuários e dispositivos. A rapidez e a va-
riação das interações, bem como a quantidade 
avassaladora de conteúdo gerado, por vezes, 
sem reflexão, são fatores determinantes para 
o vertiginoso aumento de tais celeumas. 

O direito, por sua vez, guarda uma re-
lação inquebrantável com a moral, visando a 
manutenção e conservação da proporção real 
e pessoal de cada ser humano, com o objetivo 
de manter a dignidade, servindo à realização da 
Justiça para a devida ordenação da conduta hu-
mana em sociedade. 

A negociação, a mediação e a concilia-
ção, além da arbitragem, são meios alternati-
vos, adequados e eficientes para soluções de 
controvérsias, não obstruindo a reserva de ju-
risdição do Poder Judiciário para apreciação de 
lesão ou ameaça a direito sempre que o injusti-
çado assim pretender.

Os provedores de aplicações são verda-
deiros territórios povoados pelos seus usuá-
rios, devendo delimitar as regras para uma 
convivência ordenada de seus membros, com 
autonomia jurídica limitada para estabelecer 
procedimentos de solução de conflitos inter-
nos, mediante o devido contraditório e a am-
pla defesa. 
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Tais provedores não podem se eximir, quando 
cientificados de um ilícito, de adotar as providên-
cias pertinentes e concluir o respectivo procedi-
mento, estabelecendo a negociação, a mediação, 
a conciliação, ou, até mesmo decidindo pela: 

1 – manutenção ou remoção do conteúdo; 

2 – advertência, suspensão ou cancela-
mento da prestação do serviço do usuário, de 
acordo com a criticidade da ilicitude apontada. 

Caso contrário, apesar da evolução pro-
porcionada pela internet, especificamente acer-
ca da necessidade cogente de nos debelarmos 
contra a cultura brasileira da judicialização, em 
que os litígios necessitam da intervenção do Es-
tado para serem sanados, estaremos diante de 
um retrocesso.
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Diante do crescimento em quantidade e gravida-
de de ataques cibernéticos com impactos finan-
ceiros diretos, tem sido cada vez mais comum 
ouvir discussões acerca do tripé que compõe o 
título deste texto: segurança da informação, pri-
vacidade e proteção de dados. Mas, em que me-
dida esses conceitos se relacionam? Já existem 
disposições legais em nosso ordenamento jurí-
dico acerca desses pontos? No presente artigo 
abordaremos essas e outras questões, de forma 
objetiva e com viés prático.

Para tanto, será tratado o conceito jurí-
dico de segurança da informação, bem como 
questões relacionadas ao monitoramento do 
ambiente de trabalho, verificando se tal pode 
ser realizado sem que viole as leis brasileiras, 
especialmente com foco em privacidade e pro-
teção dos dados pessoais.

Isso se torna especialmente relevante a 
partir da consideração de que, com a crescen-
te necessidade do uso de meios eletrônicos 
no cotidiano profissional, diversas instituições 
públicas e privadas passaram a disponibilizar 
para seus colaboradores dispositivos eletrôni-
cos de sua propriedade para o desempenho 
de suas funções profissionais, como note-
books, tablets, discos externos portáteis, além 
de contas de e-mail corporativas, entre outras 
ferramentas.

Nesse sentido, é crescente a realização 
de negócios e até mesmo a celebração de con-
tratos por meio eletrônico, sendo certo que a 
má utilização dos recursos computacionais pode 
implicar problemas jurídicos, pelo que se faz ne-
cessário que todas as cautelas sejam tomadas.

Autor
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Com isso, além de todos os riscos jurídicos 
inerentes à atividade empresarial, os adminis-
tradores se deparam com uma nova realidade, 
em que os meios eletrônicos disponibilizados 
aos seus colaboradores como ferramenta de 
trabalho podem gerar à corporação responsa-
bilidades trabalhistas, cíveis e, em alguns casos 
específicos, até criminais. Além disso, os dis-
positivos podem ainda ser utilizados indevida-
mente pelos usuários para a prática de ilícitos 
contra a própria instituição, como o desvio de 
informações privadas e sigilosas.

Assim, diante de um mundo ampla-
mente interconectado, a informação se tor-
na mais exposta a uma grande quantidade 
de ameaças, não somente por meio da inva-
são do sistema corporativo por crackers, mas 
também pelo uso indevido dos dispositivos 
por empregados e prestadores de serviços, 
tornando a empresa, muitas vezes, vítima dos 
próprios sistemas.

Apesar do cenário de riscos à seguran-
ça da informação, é importante estar ciente 
que os empregados têm certa expectativa de 
privacidade, mesmo em ambiente de traba-
lho – ainda que reduzida, conforme se verá. É 
fundamental observar a legislação aplicável ao 
tema, verificando a possibilidade de monitorar 
essas atividades no cenário corporativo.

Isso se torna ainda mais importante, es-
pecialmente considerando que um dos primei-
ros passos mormente tomados no momento 
de implementar regras de segurança da infor-
mação consiste em monitorar as atividades 
dos empregados nas companhias. Antes de 
observarmos como tal medida pode ser levada 
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a efeito, vamos analisar, juridicamente, o que 
entendemos por segurança da informação.

O Decreto 3.505/2000 (que se aplica apenas à 
administração pública federal, mas ainda assim 
é importante que seja estudado como base) traz 
expressa disposição sobre o conceito de segu-
rança da informação:

Art. 2 – Para efeitos da Política de Segurança 
da Informação, ficam estabelecidas as seguin-
tes conceituações: 
[...]
II – Segurança da Informação: proteção dos 
sistemas de informação contra a negação de 
serviço a usuários autorizados, assim como 
contra a intrusão, e a modificação desautori-
zada de dados ou informações, armazenados, 
em processamento ou em trânsito, abrangen-
do, inclusive, a segurança dos recursos hu-
manos, da documentação e do material, das 
áreas e instalações das comunicações e com-
putacional, assim como as destinadas a pre-
venir, detectar, deter e documentar eventuais 
ameaças a seu desenvolvimento.

Como se pode observar, existem quatro 
pontos que fundamentalmente são referencia-
dos no dispositivo acima e que devem ser obser-
vados, no momento de elaboração das regras 
de segurança da informação:

1 – Proteção dos sistemas contra a nega-
ção de serviço a usuário autorizado: isto é, quan-
do as pessoas que realmente precisam acessar 
determinado sistema não o conseguem (“acesso 
negado”, por exemplo) fica configurada uma fa-
lha de segurança;

2 – Proteção dos sistemas contra intru-
são: nesse quesito é importante garantir que 
apenas pessoas autorizadas consigam adentrar 
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os sistemas; no mesmo sentido do relato acima, 
traz-se a necessidade de controle do acesso aos 
sistemas da companhia;

3 – Proteção dos sistemas contra modifi-
cação desautorizada de dados ou informações 
(armazenados, em processamento ou em fluxo): 
neste ponto, o ideal é garantir que não haja alte-
ração acidental de quaisquer arquivos da com-
panhia, ou, caso haja, que se consiga restaurar o 
status anterior, de forma rápida e sem maiores 
consequências negativas;

4 – Segurança dos recursos humanos, da 
documentação e do material: neste ponto, en-
fatizamos que a segurança da informação não 
deve ficar restrita aos sistemas informáticos, 
devendo abranger, também, os recursos huma-
nos, materiais e documentos em geral.

Também é importante observar o que dispõe a 
Norma ISO 27.002 acerca do tema:

1. O QUE É SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO? 
Segurança da informação é a proteção da in-
formação de vários tipos de ameaças para ga-
rantir a continuidade do negócio, minimizar o 
risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os 
investimentos e as oportunidades de negócio.

Estamos diante de conceito bastante ob-
jetivo e com foco em ações que precisam ser le-
vadas a efeito com o fim de mitigar ameaças ao 
negócio, ou, caso ocorra algum incidente, que 
este rapidamente seja contornado, a fim de ga-
rantir a continuidade das operações.

A conjugação dos quatro preceitos do Decreto 
3.505 com essas determinações da Norma ISO 
representa o cenário ideal de maior segurança, 
o qual deve ser contemplado pelas organizações 
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como forma de melhor recomendação jurídica 
acerca de segurança da informação.

Completando esses conceitos iniciais, 
é importante observar o artigo 13 do Decreto 
8.771/2016, que regulamentou o Marco Civil da 
Internet (Lei no 12.965/2014), o qual traz diver-
sas obrigações sobre segurança da informação, 
as quais precisam ser seguidas pelas compa-
nhias que coletam, usam, armazenam ou com-
partilham dados pessoais. 

Antes de adentrar nas especificidades deste arti-
go, vamos apenas entender o que deve ser con-
siderado como “dado pessoal”, de acordo com o 
Decreto que regulamentou o Marco Civil:

Art. 14 - Para os fins do disposto neste Decreto, 
considera-se:
I – dado pessoal – dado relacionado à pessoa 
natural identificada ou identificável, inclusive 
números identificativos, dados locacionais ou 
identificadores eletrônicos, quando estes esti-
verem relacionados a uma pessoa.

Basicamente, se algo identificar ou tor-
nar identificável uma pessoa física, estaremos 
diante de dado pessoal. Temos, portanto, con-
ceito expansionista (bastante amplo) de dado 
pessoal, que inclui, entre outros: números de 
CPF e RG, endereço, número IP (Internet Proto-
col – Protocolo de Internet), profissão, número 
de cartão de crédito, placa de veículo, a estes 
não se limitando. 

Definida essa questão, passamos a tratar so-
bre o disposto no artigo 13 do decreto que 
regulamentou o Marco Civil, relacionado à 
segurança da informação. (Ainda remanes-
cem dúvidas acerca da aplicação indistinta 
das suas regras a todos os provedores, diante 
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da redação do caput do artigo 13 do Decreto 
8.771/2016.). 

Art. 13 - Os provedores de conexão e de apli-
cações devem, na guarda, armazenamento e 
tratamento de dados pessoais e comunicações 
privadas, observar as seguintes diretrizes so-
bre padrões de segurança:
I – o estabelecimento de controle estrito sobre 
o acesso aos dados mediante a definição de 
responsabilidades das pessoas que terão pos-
sibilidade de acesso e de privilégios de acesso 
exclusivo para determinados usuários;
II – a previsão de mecanismos de autenticação 
de acesso aos registros, usando, por exemplo, 
sistemas de autenticação dupla para assegu-
rar a individualização do responsável pelo tra-
tamento dos registros;
III – a criação de inventário detalhado dos 
acessos aos registros de conexão e de acesso 
a aplicações, contendo o momento, a duração, 
a identidade do funcionário ou do responsável 
pelo acesso designado pela empresa e o arquivo 
acessado, inclusive para cumprimento do dis-
posto no art. 11, § 3º, da Lei nº 12.965, de 2014; e
IV – o uso de soluções de gestão dos registros 
por meio de técnicas que garantam a inviola-
bilidade dos dados, como encriptação ou medi-
das de proteção equivalentes.

 Além do BYOD, a modernidade também traz 
outros desafios aos empregadores, tais como:

BYON (Bring Your Own Network – Traga a sua 
Própria Rede): isto é, os empregados estão cada 
vez mais levando às companhias suas próprias 
redes de conexão (4G em dispositivos móveis, 
por exemplo). E qual problema pode derivar dis-
so? Imagine que se o funcionário habilitar sua 
própria rede em um dispositivo corporativo, isso 
pode simplesmente afastar a aplicação de todas 
as regras de proteção trazidas pela companhia, 
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caso elas sejam limitadas apenas à rede corpo-
rativa. Assim, importante que esse assunto seja 
abordado de forma específica;

BYOC (Bring Your Own Cloud – Traga a sua Pró-
pria Nuvem): tem sido cada vez mais comum a 
utilização de ferramentas de computação em 
nuvem (especialmente pelo fato de que muitas 
delas possuem versões gratuitas), o que tem 
facilitado o vazamento de informações confi-
denciais, já que basta “arrastar” o arquivo para 
a aplicação de nuvem, que ela “sairá” dos do-
mínios da companhia. Diante disso, esse pon-
to deve ser especificamente endereçado pelos 
empregadores, a fim de mitigar surpresas com a 
perda de controle de dados que devem ser man-
tidos sob sigilo; e

WYOD (Wear Your Own Device – Vista o seu Pró-
prio Dispositivo): com a crescente disseminação 
de dispositivos para vestir que se conectam à 
internet ou a outros dispositivos eletrônicos 
(óculos, relógios, pulseiras, entre outros), esse 
também passa a ser ponto de atenção e preo-
cupação dos empregadores, com o objetivo de 
mitigar sua exposição a riscos corporativos.

Resumindo as obrigações do dispositivo, de 
acordo com cada inciso, temos o seguinte:

a – Inciso I – Controle estrito sobre aces-
so: apenas as pessoas que efetivamente preci-
sem acessar os dados pessoais efetivamente 
deverão ter acesso a eles;

b – Inciso I – Responsabilidade das pes-
soas: é necessário que seja criada regra interna 
dispondo especificamente sobre a responsabi-
lidade dos funcionários que terão acesso a da-
dos pessoais;
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c – Inciso I – Seccionar o acesso: separar 
(logicamente) o banco de dados com dados pes-
soais dos demais bancos da companhia;

d – Inciso II – Autenticação dupla: usar du-
plo fator de autenticação para acesso aos dados 
pessoais;

e – Inciso III – Inventário detalhado (mo-
mento, duração, identidade e arquivo): utilizar a 
“rastreabilidade” de todos os atos no sistema de 
consulta aos dados pessoais, a fim de que seja 
possível “fazer o caminho reverso” e identificar 
os potenciais funcionários responsáveis, no caso 
de eventual incidente de vazamento de dados; e

f – Inciso IV – Criptografia: criptografar o 
banco de dados, ou utilizar medidas de proteção 
equivalentes.

Estudadas essas questões, passamos 
a observar o que diz respeito aos preceitos de 
privacidade e proteção de dados pessoais dis-
postos em nossa legislação. Tal ponto é funda-
mental para que depois seja possível verificar a 
possibilidade de monitoramento das ferramen-
tas de trabalho.
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No Brasil ainda não temos uma lei geral sobre 
privacidade e proteção de dados, como já existe 
na Europa, na Argentina, no México e em diver-
sos países. O assunto é tratado de forma setorial 
(leis esparsas), iniciando pela Constituição Fede-
ral, passando por Código Civil, Código de Defesa 
do Consumidor, Lei Geral de Telecomunicações, 
Lei de Acesso à Informação, Lei do Cadastro Po-
sitivo e Marco Civil da Internet, entre outros di-
plomas legais (totalizando mais 30 regulamenta-
ções sobre o tema, englobando regulamentação 
setorial), conforme abaixo passamos a observar.

Primeiramente, a Constituição Federal protege a 
vida privada, a intimidade e a honra, no artigo 
5º, inciso X, inclusive assegurando o direito a in-
denização para o caso de violação:

Art. 5 - Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: 
[...]
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, 
a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação.

De modo semelhante, no artigo 5º, inciso XII, há 
disposição sobre o sigilo da correspondência, 
das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas:

Art. 5 - [...]
XII – é inviolável o sigilo da correspondência 
e das comunicações telegráficas, de dados e 
das comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na for-
ma que a lei estabelecer para fins de investiga-
ção criminal ou instrução processual penal.
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É importante observar a parte final do inciso 
acima, com expressa disposição sobre “levan-
tamento” do sigilo das comunicações telefô-
nicas (expressão “último caso”, que consta da 
redação acima), devendo para tanto ser segui-
das as disposições da Lei de Interceptação do 
Fluxo das Comunicações (Lei 9.296/1996, co-
nhecida por alguns como Lei de Interceptação 
Telefônica).

Ademais, no artigo 21 do Código Civil há disposi-
ções de que a vida da pessoa natural é inviolável: 

Art. 21 - A vida privada da pessoa natural é in-
violável, e o juiz, a requerimento do interessado, 
adotará as providências necessárias para impe-
dir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.

No Código de Defesa do Consumidor já temos 
disposições sobre a abertura de fichas sobre os 
consumidores (como o Código é de 1990, ainda 
se utilizavam “fichas” àquela época com bastan-
te frequência) com dados pessoais:

Art. 43 - O consumidor, sem prejuízo do dispos-
to no art. 86, terá acesso às informações exis-
tentes em cadastros, fichas, registros e dados 
pessoais e de consumo arquivados sobre ele, 
bem como sobre as suas respectivas fontes.
§1° Os cadastros e dados de consumidores 
devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em 
linguagem de fácil compreensão, não podendo 
conter informações negativas referentes a pe-
ríodo superior a cinco anos.
§2° A abertura de cadastro, ficha, registro e 
dados pessoais e de consumo deverá ser comu-
nicada por escrito ao consumidor, quando não 
solicitada por ele [...]
§4° Os bancos de dados e cadastros relativos a 
consumidores, os serviços de proteção ao crédi-
to e congêneres são considerados entidades de 
caráter público [...]
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Ainda, o Marco Civil da Internet traz diversas 
disposições sobre o assunto, especialmente no 
seu artigo 7º, especialmente nos incisos VI a IX, o 
qual traz a necessidade de consentimento livre, 
expresso e informado dos consumidores, antes 
dos procedimentos de coleta, uso, armazena-
mento ou compartilhamento dos seus dados:

Art. 7 - O acesso à internet é essencial ao exer-
cício da cidadania, e ao usuário são assegura-
dos os seguintes direitos: 
[...]
VI – informações claras e completas constantes 
dos contratos de prestação de serviços, com 
detalhamento sobre o regime de proteção aos 
registros de conexão e aos registros de acesso 
a aplicações de internet, bem como sobre práti-
cas de gerenciamento da rede que possam afe-
tar sua qualidade;
VII – não fornecimento a terceiros de seus da-
dos pessoais, inclusive registros de conexão, e 
de acesso a aplicações de internet, salvo me-
diante consentimento livre, expresso e informa-
do ou nas hipóteses previstas em lei;
VIII – informações claras e completas sobre co-
leta, uso, armazenamento, tratamento e prote-
ção de seus dados pessoais, que somente pode-
rão ser utilizados para finalidades que:
a) justifiquem sua coleta;
b) não sejam vedadas pela legislação; e
c) estejam especificadas nos contratos de pres-
tação de serviços ou em termos de uso de apli-
cações de internet;
IX – consentimento expresso sobre coleta, uso, 
armazenamento e tratamento de dados pes-
soais, que deverá ocorrer de forma destacada 
das demais cláusulas contratuais.

Como observado, temos diversas leis que 
endereçam, de forma setorial, as questões relacio-
nadas a privacidade e proteção de dados. Esses 
direitos se estendem para o ambiente de trabalho.
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Em relação a esse ponto existem diferentes 
“graus” de expectativa de privacidade. Para 
confirmar isso, responda mentalmente às se-
guintes questões: 

Existe maior expectativa de privacidade...

a – na rua, fora da residência, ou no hall 
de entrada da residência?

b – no hall de entrada da residência, ou 
na varanda da “casa”? 

c – na varanda da “casa”, ou na sala da 
residência?

d – na sala da residência, ou no quarto?

e – no quarto, ou no toalete?

Bem, certamente se observou que a ideia 
geral de privacidade foi ficando maior, na me-
dida em que fomos caminhando para esferas 
mais “íntimas” de uma habitação (menor na rua, 
vai crescendo dentro dos cômodos da residên-
cia, até atingir o máximo dentro do toalete). 

Dessa forma, fica evidente que não é pos-
sível falar em apenas “uma privacidade”, mas 
em diferentes graus desse mesmo direito, que 
inclui também o âmbito do trabalho.

Assim, considerando a legislação atual-
mente existente, será que os empregadores po-
dem monitorar os seus empregados?

Monitoramento do ambiente de trabalho

Vistas essas questões sobre a privacidade dos 
empregados, é importante observar se existem 
disposições na nossa legislação acerca da pos-
sibilidade de monitoramento do ambiente de 
trabalho por parte dos empregadores.
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As modernas ferramentas de trabalho utilizadas 
pelos colaboradores (tablets, notebooks, compu-
tadores, discos de memória, conexão à internet, 
contas de e-mail corporativas, dentre outras), 
são consideradas como sendo de propriedade 
da pessoa jurídica, havendo disposições sobre 
isso na Constituição e no Código Civil:

Constituição Federal:
Art. 5 - Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: 
[...]
XXII – é garantido o direito de propriedade; 
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social.
Código Civil:
Art. 1 - 228. O proprietário tem a faculdade de 
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de rea-
vê-la do poder de quem quer que injustamente 
a possua ou detenha.

Assim, o proprietário tem o direito de 
usar, tirar proveito e dispor de uma dada coisa, 
podendo até mesmo reavê-la do poder de quem 
injustamente a possua ou detenha.

Considerando a coleta de provas direta-
mente em bens da empresa, é possível a inter-
pretação pelo seu monitoramento, especialmen-
te se houver disposição nas regras de segurança 
da companhia, de que o uso dessas ferramentas 
deve ficar restrito a fins corporativos.
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Isso, contudo, não deve ser realizado de forma 
ilimitada, mas dentro do poder de direção do 
empregador. O fundamento legal do poder de 
direção é encontrado no artigo 2º da Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT), definindo em-
pregador como aquele que dirige as atividades 
do empregado: 

Art. 2 - Considera-se empregador a empresa, 
individual ou coletiva, que, assumindo os riscos 
da atividade econômica, admite, assalaria e di-
rige a prestação de serviços.

Compreende o poder de direção não só 
organizar as atividades do trabalhador, como 
também controlar e disciplinar o trabalho, 
de acordo com os fins do empreendimento, 
culminando nos poderes de disciplinar e de 
controlar as atividades, obviamente, dentro 
da legalidade.

Há entendimento de que o empregador 
tem o direito de fiscalizar e controlar as ativi-
dades de seus empregados, estabelecendo 
sanções para manter a ordem e a disciplina na 
empresa.

O empregador não poderá, contudo, 
exercer seu direito de forma vexatória ou abusi-
va, mantendo a moderação, sem qualquer tipo 
de violação da intimidade do empregado (artigo 
5º, inciso X, da Constituição, conforme já trans-
crito), frisando sempre que em âmbito corpora-
tivo a privacidade é mitigada.
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Some-se a isso a Norma Técnica ABNT 
17799:2005 (Código das Melhores Práticas para 
a Gestão da Segurança da Informação) que traz 
considerações sobre o monitoramento e que 
em seu item 10.10 prevê:

Monitoramento. 
Objetivo: Detectar as atividades não autoriza-
das de processamento da informação.
Convém que os sistemas sejam monitorados 
e eventos de segurança da informação sejam 
registrados.
Convém que o registro (log) de operador e re-
gistros (log) de falhas sejam utilizados para as-
segurar que os problemas de sistemas de infor-
mação são identificados.
Convém que as organizações estejam de acor-
do com todos os requisitos legais relevantes 
aplicáveis para suas atividades de registro e 
monitoramento. 

Após isso, passamos a trazer outro ponto 
acerca da possibilidade do monitoramento, por 
parte dos empregadores:
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A partir do momento em que determinada em-
presa atribui a seus colaboradores uma conta 
de e-mail corporativa, a companhia passa a ser 
representada, a cada mensagem que é enviada. 
Ou seja, quando se recebe mensagem a partir 
de e-mail corporativo, em última análise, é a 
empresa que está manifestando o seu entendi-
mento, ainda que por meio da pessoa física do 
empregado.

Assim, quando se recebe e-mail oriundo, 
por exemplo, do e-mail “Colaborador@EmpresaX.
com.br”, tem-se a convicção de que o remetente 
da mensagem o fez em clara representação dos 
interesses da “Empresa X”.

Daí podem decorrer graves consequências, a 
depender da utilização que se dê, sendo possí-
vel a ocorrência de danos à imagem da empre-
sa, que responde pelos atos dos seus empre-
gados, independentemente de culpa, conforme 
disposto no inciso III do artigo 932 do Código 
Civil (esse ponto em específico será visto como 
mais detalhes adiante).

Dito isso, devemos observar também ou-
tro aspecto sobremodo importante, o qual tem 
sido potencializado com a utilização de disposi-
tivos de tecnologia.
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Certamente, diversas informações que circu-
lam dentro das empresas são sigilosas ou con-
fidenciais, especialmente porque a produção 
do conteúdo demandou esforço, financeiro e 
de tempo, de diversos colaboradores, tendo 
alto valor agregado. 

É evidente que, estando tais informa-
ções em formato eletrônico e considerando o 
crescente uso mecanismos de comunicação, 
as chances de ocorrer um ato ilícito aumentam 
demasiadamente, sendo clara a necessidade de 
fiscalização e verificação dos sistemas da com-
panhia para mitigar o risco de tais práticas. 

O vazamento de informações corporati-
vas, seja com a utilização da rede mundial de 
computadores, seja com a utilização de qual-
quer outro tipo de tecnologia com capacidade 
para armazenar informações, além de configu-
rar motivo para rescisão do contrato de tra-
balho por justa causa, conforme disposto no 
artigo 482, alínea “g”, da Consolidação das Leis 
do Trabalho, também é passível de caracteri-
zação de crime.

O artigo 154 do Código Penal trata da 
violação de segredo profissional; a Lei da Pro-
priedade Industrial (Lei n.º 9.279/1996) traz pre-
visões sobre o assunto no artigo 195, incisos XI e 
XII, que regulam as atitudes relativas à proprie-
dade industrial que podem configurar o crime 
de concorrência desleal.

O mesmo ocorre também, por exem-
plo, com a utilização indevida das ferramentas 
para download de músicas ou filmes, que pode 
vir a caracterizar não apenas ilícitos civis, con-
forme disposto na Lei de Direitos Autorais (Lei 
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n.º 9.610/1998), que consolida a legislação so-
bre direitos autorais, como também ilícito pe-
nal, conforme fixado pelo artigo 184 e incisos 
do Código Penal.

Da mesma maneira, a conduta consubs-
tanciada na instalação e utilização de softwa-
res, popularmente denominados “piratas”, 
que violam os direitos do autor do programa 
de computador, podem dar ensejo à infra-
ção prevista no artigo 12 e incisos da Lei de 
Software (Lei n.º 9.609/1.998), inclusive com a 
possibilidade de responsabilização do próprio 
empregador.

Ora, diante do risco da prática de algum 
dos ilícitos mencionados, com a utilização in-
devida de ferramentas corporativas, culminan-
do na possibilidade de responsabilização da 
companhia, surge mais um motivo para justifi-
car o controle e rastreamento dos dispositivos 
de sua propriedade. 
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Além das situações acima já trazidas, podemos 
observar também o que diz respeito à respon-
sabilidade dos empregadores – por respon-
sabilização, deve-se ter em mente que ela é 
atribuída àquele que, de algum modo, causou 
prejuízo a alguém, principalmente em vista de 
ato ilícito, conforme disposto nos artigos 186 e 
927 do Código Civil. 

Do disposto acima temos a confirmação 
de que a responsabilidade objetiva estará ca-
racterizada quando a lei assim o determinar, ou 
quando a atividade da companhia implicar risco 
direto a outrem. Verificando, assim, o inciso III 
do artigo 932 do Código Civil, observamos pre-
visão sobre a responsabilidade objetiva dos 
empregadores pelos atos dos empregados, 
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho 
que lhes competir ou em razão dele, o que re-
sulta na possibilidade de responsabilização das 
empresas em geral pelos atos ilícitos pratica-
dos por seus empregados.

Diante disso, os empregadores são responsáveis 
pelos atos de seus empregados, também prati-
cados com a utilização dos seus sistemas, no 
exercício do trabalho que lhes competir. Portan-
to, um e-mail enviado com a utilização indevida 
dos sistemas informáticos do empregador pode 
gerar responsabilidade à empresa, já havendo 
diversas decisões dos tribunais nesse sentido: 

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cor-
respondências eletrônicas de conteúdo ofensivo 
à honra do empregado enviada por colega de 
serviço. Devida a indenização por dano moral 
pelos atos ilícitos praticados, quer porque a em-
pregadora não tomou as medidas adequadas 
para apurar os fatos e punir o infrator, quer por 
promover, por seus prepostos, uma comemora-
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ção exatamente no dia da despedida do empre-
gado, em clara intenção de escárnio [...] resta 
cristalina a ofensa à sua honra, gerando o direi-
to a indenizar pelos atos ilícitos praticados (art. 
159 do Código Civil de 1916 em vigor à época). A 
obrigação do empregador por ato dos seus pre-
postos, encontra fundamento, também, no inci-
so III do art. 1.521 do Código Civil de 1916, sendo 
de teor semelhante o art. 932 , III, do atual CC).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) expressou o 
mesmo posicionamento, no sentido de aplicar 
o instituto da responsabilidade objetiva do em-
pregador, conforme segue: 

EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MO-
RAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DAS VÍTI-
MAS. CULPA DO EMPREGADO CONFIGURADA NA 
ESFERA PENAL. PRESUNÇÃO DA RESPONSABILI-
DADE DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS 
DESCONSTITUTIVAS DA PRESUNÇÃO. CULPA E 
NEXOS CAUSAIS CONFIGURADOS. ART. 1.521 DO 
CÓDIGO CIVIL⁄1916 . SÚMULA 341⁄STF. 1. A ju-
risprudência desta Corte é firme no sentido de 
reconhecer que o empregador responde objeti-
vamente pelos atos ilícitos praticados pelos seus 
prepostos. O Tribunal a quo, ao concluir pela 
responsabilidade civil da empresa-recorrente, 
fundamentou-se nos elementos fáticos-probató-
rios analisados nas instâncias ordinárias, consi-
derando que, ante a condenação criminal, tran-
sitada em julgado, imputada ao preposto da 
recorrente, tem-se como presumida a culpa do 
empregador na esfera cível, a teor do art. 1521 
do Código Civil⁄1916, e da Súmula nº 341 do STF. 
(“É presumida a culpa do patrão ou comitente 
pelo ato culposo do empregado ou preposto”).

Observados esses pontos, passamos a seguir a tra-
zer algumas considerações finais, especialmente 
no que concerne aos temas de segurança da infor-
mação, privacidade e proteção dos dados pessoais.
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Diante do que foi trazido acima, é possível con-
cluir que no ambiente de trabalho há expectati-
va de privacidade (ainda que menor do que, por 
exemplo, dentro da residência). Em razão disso, 
antes do monitoramento das atividades dos em-
pregados, com o objetivo de mitigar o risco de 
alegação da violação de direitos, é recomendável 
a tomada de algumas cautelas, aí se incluindo:

a – Os funcionários devem ser cientifica-
dos acerca desse monitoramento, sendo impor-
tante coletar o consentimento expresso deles à 
Regra Interna de Segurança da Informação que 
exponha esses procedimentos;

b – É importante que haja treinamento 
dos funcionários, durante o qual sejam esclare-
cidas de forma clara e direta as principais dispo-
sições da regra de segurança consentida pelos 
colaboradores;

c – As regras devem ter ampla publicida-
de dentro da companhia, ficando de fácil acesso 
a todos os colaboradores, o que pode se dar por 
meio da intranet, por exemplo;

d – Podem ser aplicadas outras formas de 
orientação aos colaboradores, como disclaimers, 
comunicados internos, entre outros, de forma a 
garantir ampla ciência sobre os pontos mais re-
levantes das regras de segurança; e

e – Por fim, é importante que os treina-
mentos sejam realizados com certa periodicida-
de, a fim de que os funcionários sejam sempre 
lembrados acerca dos procedimentos de moni-
toramento.
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Procedendo dessa forma, o monitoramento po-
derá se dar, atendendo ao que dispõem a legis-
lação nacional e a jurisprudência, sem impacto 
à privacidade dos colaboradores, especialmente 
diante de outros fundamentos que justificam 
esse monitoramento, conforme abaixo passa-
mos a observar.

Por fim, caso a companhia faculte o uso 
de dispositivos pessoais para fins corporativos 
(BYOD – Bring Your Own Device – Traga o seu Pró-
prio Dispositivo), é importante que tal situação 
seja esclarecida especificamente, por meio de 
regras claras sobre essa questão.

Além do BYOD, a modernidade também 
traz outros desafios aos empregadores, tais 
como:

BYON (Bring Your Own Network – Traga a sua 
Própria Rede): isto é, os empregados estão cada 
vez mais levando às companhias suas próprias 
redes de conexão (4G em dispositivos móveis, 
por exemplo). E qual problema pode derivar dis-
so? Imagine que se o funcionário habilitar sua 
própria rede em um dispositivo corporativo, isso 
pode simplesmente afastar a aplicação de todas 
as regras de proteção trazidas pela companhia, 
caso elas sejam limitadas apenas à rede corpo-
rativa. Assim, importante que esse assunto seja 
abordado de forma específica;

BYOC (Bring Your Own Cloud – Traga a sua Pró-
pria Nuvem): tem sido cada vez mais comum a 
utilização de ferramentas de computação em 
nuvem (especialmente pelo fato de que muitas 
delas possuem versões gratuitas), o que tem 
facilitado o vazamento de informações confi-
denciais, já que basta “arrastar” o arquivo para 
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a aplicação de nuvem, que ela “sairá” dos do-
mínios da companhia. Diante disso, esse pon-
to deve ser especificamente endereçado pelos 
empregadores, a fim de mitigar surpresas com a 
perda de controle de dados que devem ser man-
tidos sob sigilo; e

WYOD (Wear Your Own Device – Vista o seu Pró-
prio Dispositivo): com a crescente disseminação 
de dispositivos para vestir que se conectam à 
internet ou a outros dispositivos eletrônicos 
(óculos, relógios, pulseiras, entre outros), esse 
também passa a ser ponto de atenção e preo-
cupação dos empregadores, com o objetivo de 
mitigar sua exposição a riscos corporativos.

Ademais, devem ser levadas em conside-
ração questões de privacidade dos empregados, 
especialmente diante da possibilidade de que, 
naturalmente, os dispositivos pessoais conterão 
diversas informações alheias aos interesses das 
empresas. 

Em razão disso, há recomendação de que 
sejam instaladas nos equipamentos eletrônicos 
ferramentas que possibilitem o monitoramento 
apenas dos dados corporativos, mantendo in-
tactas as questões de cunho pessoal.

Assim, observamos que com o desen-
volvimento de novas ferramentas tecnológicas, 
as soluções jurídicas também devem evoluir, 
contemplando essas inovações, bem como tra-
zendo respostas efetivas a fim de mitigar riscos 
jurídicos. Trata-se de tarefa árdua e que exige 
atenção constante dos responsáveis por essa 
disciplina dentro das companhias.
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comportamental 
na internet

A sociedade da informação não acabou com o 
direito à privacidade, que, por sua vez, não é 
incompatível com as novas tecnologias. No en-
tanto, é perceptível uma adaptação do conceito 
de “privacidade” para que o direito à privacidade 
subsista mesmo em um contexto no qual dados 
pessoais estão espalhados por servidores em 
qualquer lugar do globo terrestre.

Um dos estudos pioneiros sobre o direito 
à privacidade data de 1890, de autoria de Samuel 
Warren e Louis Brandeis, acadêmicos da Univer-
sidade de Harvard. O artigo intitulado “The Right 
to Privacy” relaciona o conceito do direito à pri-
vacidade a um direito do indivíduo de estar só, 
mas, logo de início, estabelece limites a tal insti-
tuto jurídico (WARREN e BRANDEIS, 1890).

Necessário reconhecer, no entanto, que 
o avanço tecnológico é um dos motivos pelos 
quais o conceito do direito à privacidade é líqui-
do e volátil. Isso quer dizer que tal conceito de 
privacidade, atualmente, depende, fundamen-
talmente, do contexto em que está inserido, 
bem como da percepção do indivíduo sobre os 
limites da exposição de sua vida privada.

Embora a tecnologia e a internet não te-
nham extinguido o direito à privacidade, é ne-
cessário entender que a classificação e a con-
ceituação desse instituto jurídico passam por 
transformações na medida em que a tecnologia 
avança, aumentando o fluxo das comunicações 
e das intercomunicações de dados em rede.

Nesse sentido, o conceito moderno do 
direito à privacidade, como expõe Marcel Leo-
nardi, não deve refletir o direito de um indiví-
duo ser deixado só ou de permanecer em paz 

Autor

195



PUBLICIDADE COMPORTAMENTAL E A LEGISLAÇÃO

idealizado em 1890 (LEONARDI, 2012, p. 54), 
mesmo porque seria utopia na sociedade da 
informação. 

Por outro lado, deve-se reconhecer o direito à 
privacidade como uma opção do indivíduo de 
controlar suas informações pessoais, ou seja, 
quais delas serão utilizadas, por quem serão 
utilizadas e para quais finalidades. Ensina-nos 
Danilo Doneda (2008) que:

A sutil definição do que é exposto ou não so-
bre alguém, do que se quer tornar público ou 
o que se quer esconder, ou a quem se deseja 
revelar algo, mais do que meramente uma pre-
ferência ou capricho, define propriamente o 
que é um indivíduo – quais suas fronteiras com 
os demais, qual seu grau de interação e comu-
nicação com seus conhecidos, seus familiares e 
todos os demais. 

Portanto, vamos analisar neste artigo os 
impactos jurídicos relativos ao direito à priva-
cidade na publicidade comportamental (práti-
ca comum e difundida atualmente na internet 
comercial) tomando-se como base o moderno 
conceito do direito à privacidade, segundo o 
qual o usuário deve ter autonomia sobre dados 
que lhe dizem respeito, bem como os dispositi-
vos pertinentes do Marco Civil da Internet (Lei 
Federal n. 12.965/2014). 
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O Marco Civil da Internet traz diversas disposi-
ções que tratam especificamente da privacidade 
do usuário da rede mundial de computadores. 
De início, como um de seus princípios, o texto 
estabelece a proteção à privacidade (art. 3º, II) e 
aos dados pessoais (art. 3º, III).

Além disso, o Marco Civil dispõe que cada 
agente é responsável por suas atividades no âm-
bito da internet. 

Art. 3 - A disciplina do uso da internet no Brasil 
tem os seguintes princípios: 
II – proteção da privacidade; 
III – proteção dos dados pessoais, na forma da lei.
VI – responsabilização dos agentes de acordo 
com suas atividades, nos termos da lei.

Levando a cabo esse princípio, mais 
adiante, a legislação estabelece regras específi-
cas que dizem respeito à privacidade e que de-
vem ser seguidas pelos dois tipos de provedores 
classificados por essa lei: “provedores de cone-
xão” e “provedores de aplicação”. 

Note-se que, apesar de o Marco Civil não de-
finir expressamente o provedor de conexão 
à internet, o referido diploma legal conceitua 
sua atividade:

Art. 5 - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
V – conexão à internet: a habilitação de um ter-
minal para envio e recebimento de pacotes de 
dados pela internet, mediante a atribuição ou 
autenticação de um endereço IP.

O mesmo ocorre com relação ao pro-
vedor de aplicações na internet, no art. 5º, VII: 
“aplicações de internet: o conjunto de funciona-
lidades que podem ser acessadas por meio de 
um terminal conectado à internet”.
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Resumidamente, à luz do Marco Civil, podemos 
entender que todo e qualquer serviço de internet 
que não esteja relacionado com a atividade dos 
backbones, provedores de conexão ou de acesso, 
independente de ser pago ou gratuito, tais como 
redes sociais, portais, serviços de e-mail, mensa-
gens instantâneas, entre outros, é considerado 
provedor de aplicações (VAINZOF, 2014, p. 189).

Em outras palavras, isso quer dizer que 
provedores de conexão são aqueles que forne-
cem qualquer tipo de estrutura necessária para 
que, efetivamente, um terminal seja habilitado 
para envio e recebimento de pacotes de dados 
por meio do protocolo TCP/IP, enquanto prove-
dores de aplicação são quaisquer outros presta-
dores de serviço que ofereçam funcionalidades 
ou conteúdo acessível ao usuário de internet de-
pois que ele estabelece uma conexão.

TCP/IP: acrônimo de Transmission Control Proto-
col/Internet Protocol, ou, em tradução livre, Pro-
tocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de 
Internet. O Protocolo de Controle de Transmis-
são (TCP) é responsável por dividir os dados a 
serem transmitidos na internet em pequenos pe-
daços, consensualmente denominados pacotes, 
a fim de que estes atinjam seu destino de forma 
mais ágil e otimizada. Terminada a transmissão, 
o Protocolo de Transmissão reúne novamente os 
pacotes, a fim de que os dados retornem ao seu 
status quo. O Protocolo de Internet, por sua vez, 
serve para que seja adicionado a cada pacote 
de dados o endereço do destinatário, de forma 
que eles alcancem o destino correto (LEONARDI, 
2005, p. 6). Assim, cada terminal habilitado na 
rede recebe um endereço de IP que o identifica 
em certo momento. A partir dos endereços de 
IP dos terminais destinatários e remetentes, os 
pacotes de dados são capazes de percorrer seus 
caminhos e concluir o percurso, estabelecendo-
-se, assim, a transmissão de dados via internet.
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Com relação às normatizações que tratam da 
privacidade do usuário, o Marco Civil prevê re-
gras específicas para cada um dos provedores. 
Nesse sentido, à luz do artigo 14 da lei, ao pro-
vedor de conexão é vedado guardar os registros 
de acesso a aplicações de internet.

Art. 14 - Na provisão de conexão, onerosa ou 
gratuita, é vedado guardar os registros de aces-
so a aplicações de internet.

A ratio legis do artigo 14 é evitar a mera 
potencialidade da violação à privacidade, que 
poderia ser significativa caso as empresas que 
proveem conexão à internet mantivessem regis-
tro daquilo que seus consumidores acessam ou 
fazem na internet. Portanto, não se está aqui a 
julgar o uso que os provedores de conexão fa-
riam dos registros da navegação do usuário (se 
seria ou não útil e lícito), uma vez que se veda o 
mero armazenamento (independentemente da 
intenção do agente).

A justificativa para tal vedação é trazida pelo 
próprio legislador, no relatório final do Marco 
Civil da Internet, como se vê a seguir:

Essa vedação é justificável pelo fato de os 
provedores de conexão possuírem o cadastro 
completo de seus usuários, tais como identida-
de, filiação, endereço, registro de pessoa física 
(RG) e cadastro de pessoa física (CPF), além de 
os mesmos provedores de conexão terem aces-
so à integralidade da navegação dos usuários 
da Internet, em todas as aplicações que rodam 
em seus cabos, tais como e-mails, chat, redes 
sociais (como Facebook), microblogs (como 
Twitter), aplicativos de voz sobre IP (como 
Skype), e assim por diante, o que potencializa 
ao máximo a invasão da privacidade dos usuá-
rios (MOLON, 2014, p. 41).
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Ao mesmo tempo, a lei em análise cria aos pro-
vedores de conexão a obrigação de guarda dos 
registros de conexão por um ano, conforme re-
dação do artigo 13.

Art. 13 - Na provisão de conexão à internet, 
cabe ao administrador de sistema autônomo 
respectivo o dever de manter os registros de 
conexão, sob sigilo, em ambiente controlado 
e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos 
termos do regulamento. 

Segundo a definição legal, por registros 
de conexão deve ser entendido o “conjunto de 
informações referentes à data e hora de início 
e término de uma conexão à internet, sua du-
ração e o endereço IP utilizado pelo terminal 
para o envio e recebimento de pacotes de da-
dos” (art. 5º, VI).

Os provedores de aplicações de internet 
também têm obrigação de guarda de dados. 
Conforme redação do artigo 15, (Art. 15. O pro-
vedor de aplicações de internet constituído na 
forma de pessoa jurídica e que exerça essa ati-
vidade de forma organizada, profissionalmente 
e com fins econômicos, deverá manter os res-
pectivos registros de acesso a aplicações de in-
ternet sob sigilo, em ambiente controlado e de 
segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos 
termos do regulamento.) eles devem armazenar 
durante seis meses os registros de acesso a apli-
cações, traduzidos no “conjunto de informações 
referentes à data e hora de uso de uma determi-
nada aplicação de internet a partir de um deter-
minado endereço IP” (art. 5°, VIII).
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Atualmente, há intensa discussão – que extrapo-
la a delimitação temática deste artigo – sobre as 
definições dos registros eletrônicos, sejam eles 
de conexão ou de acesso, trazidas pelo Marco 
Civil. Isso porque, com o esgotamento do IPv4, 
as empresas que proveem o serviço de conexão, 
enquanto não adotado em sua integralidade o 
sistema de IPv6 (que expandirá a possibilida-
de de autenticação de endereços de IP para as 
conexões à internet), vêm adotando prática de 
compartilhar o mesmo número IP a mais de um 
usuário em um mesmo intervalo de tempo, o 
que ainda não acontecia na época em que a lei 
foi pensada e elaborada. Na prática, isso quer 
dizer que um autor de ilícito somente poderá 
ser identificado caso sejam conhecidos dados 
adicionais, além de IP, data e hora, como, por 
exemplo, informação sobre a porta lógica de ori-
gem de uma conexão (NAT). 

Vale destacar que, ratificando o direito à privaci-
dade do usuário, os artigos 13, §5º e 15, §3º do 
Marco Civil da Internet estabelecem que, em re-
gra, os registros eletrônicos de conexão ou de 
acesso à aplicação apenas devem ser disponibi-
lizados a terceiros que os requeiram mediante 
ordem judicial. 

Art. 13 - Na provisão de conexão à internet, 
cabe ao administrador de sistema autônomo 
respectivo o dever de manter os registros de 
conexão sob sigilo, em ambiente controlado e 
de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos 
termos do regulamento.
§ 5º – Em qualquer hipótese, a disponibiliza-
ção ao requerente dos registros de que trata 
este artigo deverá ser precedida de autoriza-
ção judicial, conforme disposto na Seção IV 
deste Capítulo.
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Art. 15 - O provedor de aplicações de internet 
constituído na forma de pessoa jurídica e que 
exerça essa atividade de forma organizada, 
profissionalmente e com fins econômicos, de-
verá manter os respectivos registros de acesso 
a aplicações de internet sob sigilo, em ambien-
te controlado e de segurança, pelo prazo de 6 
(seis) meses, nos termos do regulamento.
§ 3º – Em qualquer hipótese, a disponibiliza-
ção ao requerente dos registros de que trata 
este artigo deverá ser precedida de autoriza-
ção judicial, conforme disposto na Seção IV 
deste Capítulo.

Quanto à possibilidade de utilização e compar-
tilhamento desses registros guardados, a lei 
é clara em vinculá-la ao consentimento (Não 
devem ser desconsideradas as críticas ao sis-
tema de consentimento frequentemente exi-
gido pelas normas de proteção à privacidade 
(SOLOVE, 2013, p. 1886). No entanto, digressão 
sobre a problemática e paradoxos do consen-
timento extrapolam a delimitação temática do 
presente texto.) “livre, expresso e informado” 
do usuário (art. 7º, VII).

Art. 7 - O acesso à internet é essencial ao exer-
cício da cidadania, e ao usuário são assegura-
dos os seguintes direitos:
VII – não fornecimento a terceiros de seus da-
dos pessoais, inclusive registros de conexão, e 
de acesso a aplicações de internet, salvo me-
diante consentimento livre, expresso e informa-
do ou nas hipóteses previstas em lei.
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Quanto à adjetivação do consentimento trazida 
pelo Marco Civil, explicam Cíntia Rosa Pereira 
Lima e Bruno Ricardo Bioni:

Não se trata, portanto, apenas de conferir ao 
usuário o controle sobre as suas informações 
pessoais, mas, sobretudo, operacionalizá-lo de 
modo que seja criada naquele uma habilidade 
concreta de tutela de seus dados pessoais
[...]
Mais do que estabelecer um sistema pelo 
qual o usuário deve exteriorizar a sua prévia 
opção relativa ao trânsito de seus dados pes-
soais (opt-in x opt-out), o MCI preocupa-se em 
garantir que tal opção seja real e inequívoca 
(LIMA e BIONI 2015, p. 270).

De maneira não destoante, expõem Danilo Do-
neda e Marília Monteiro:

O consentimento é tratado no marco civil da 
internet como o instrumento que permite ao in-
divíduo escolher como serão compartilhados os 
seus dados, optando se deseja ou não que sejam 
disponibilizados ou transmitidos a terceiros.
[...]
O consentimento, por sua vez, deve ser acom-
panhado de três atributos, devendo ser:
(i) livre, correspondendo à vontade legítima do 
cidadão, não sendo objeto de coação de ne-
nhum tipo; (ii) expresso, devendo provir de ato 
de vontade do titular, não podendo ser tácito; 
e (iii) informado, somente sendo considerado 
válido após a informação suficiente ao titular 
sobre o contexto de coleta e tratamento dos da-
dos e as consequências de sua escolha (DONE-
DA e MONTEIRO, 2015, p. 78).

Nesse ponto, vale destacar que ainda não há 
consenso se os registros de acesso à aplicação 
devem ou não ser considerados dados pessoais. 
O Decreto 8.771/2016, que regulamentou o 
Marco Civil da Internet, apresenta um conceito 
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expansivo daquilo que se deve entender por da-
dos pessoais, razão pela qual tais registros po-
dem ser assim considerados se, a depender de 
determinado contexto, forem capazes de identi-
ficar um usuário de internet. 

Art. 14 - I – dado pessoal – dado relacionado 
à pessoa natural identificada ou identificável, 
inclusive números identificativos, dados loca-
cionais ou identificadores eletrônicos, quando 
estes estiverem relacionados a uma pessoa. 

De qualquer forma, tal discussão tem 
sua relevância delegada a um segundo plano 
para os fins deste artigo. Isso porque, conside-
rando-se registros de acesso a aplicações (que 
se confundem com os registros de navegação), 
dados pessoais ou não, a necessidade do con-
sentimento para seu tratamento, nos termos do 
Marco Civil da Internet, é clara e objetiva. 

Fato é que a legislação busca garantir “a 
preservação do direito de navegação anônima, 
que não se confunde com a expressão anônima, 
sendo vedada a vinculação entre o número de 
IP e a identidade civil”, conforme ressaltado por 
Sérgio Amadeu da Silveira (SILVEIRA apud MO-
LON, 2014, p. 16).

A intenção do legislador, portanto, foi a de 
permitir que uma navegação pudesse ser anô-
nima, se assim desejasse o usuário de internet, 
mas que houvesse meios de se identificar um in-
frator a partir de suas manifestações e interações 
em uma plataforma (provedor de aplicações). É 
considerando esse contexto que analisaremos, 
no tópico seguinte, as hipóteses de licitude da 
propaganda comportamental na internet.
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Na situação de usuário de internet, um indivíduo 
comumente depara com anúncios publicitários 
inseridos em aplicações de internet que se re-
lacionam diretamente com o conteúdo por ele 
acessado durante sua navegação. 

Essa técnica publicitária é a propaganda 
comportamental, que neste artigo é assim deno-
minada, apesar de também ser conhecida como 
marketing comportamental/contextual, ou, em 
inglês, behavioral advertising.

Referida técnica de publicidade não deve 
ser utilizada pelos provedores de conexão, pois 
o examinado artigo 14 do Marco Civil veda o 
armazenamento de registro de acesso a aplica-
ções por parte dessas empresas, o que, em tese, 
inviabiliza sua realização.

Por outro lado, a propaganda comporta-
mental pode ser levada a cabo por provedores 
de aplicações na internet, como comumente se 
verifica. No entanto, a licitude de tal ato publici-
tário depende do atendimento de alguns requi-
sitos positivados no Marco Civil e, muitas vezes, 
ignorados na prática.

Como visto no tópico anterior, o com-
partilhamento, entre as empresas e portais da 
internet, de registros de acesso às aplicações – 
que alimentam a propaganda comportamental 
– depende do consentimento livre, expresso e 
informado do usuário, nos termos do artigo 7º, 
VII, do Marco Civil. 

Cumpre, então, analisar qual o intentio 
legis de se exigir que o consentimento seja livre, 
expresso e informado e como isso afeta a técni-
ca da propaganda comportamental tal como a 
conhecemos hoje.
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Segundo a lição de Carlos Eduardo Elias de 
Oliveira:

De acordo com o art. 7, incisos VII e X, do Mar-
co Civil da Internet, a utilização desses dados 
pessoais só poderá ocorrer se os internautas 
manifestarem consentimento livre, expresso e 
informado, o qual poderá ser revogado a qual-
quer momento pelo próprio usuário, que tem 
direito à exclusão definitiva de todos os dados 
pessoais que tiver fornecido ao site. Conclui-se 
daí que os provedores de aplicações (ou seja, 
os sites) deverão facultar ao internauta, de 
modo claro, compreensível e sem emboscadas 
que induzam a resposta, o direito de consentir 
ou não com a transferência a terceiros de seus 
dados pessoais (e aí se inclui o seu histórico de 
navegação, ou seja, os seus registros de acesso 
a aplicações). Deverá, ainda, o provedor de apli-
cações disponibilizar ao internauta o acesso a 
canal de comunicação que lhe permita, com 
facilidade, clareza e sem emboscadas que indu-
zam a resposta, a revogação do consentimento 
externado anteriormente pelo usuário (OLIVEI-
RA, 2014, p. 6 e 7).

Na prática, o que se observa é uma cultu-
ra de consentimento tácito, motivado por uma 
automatização do compartilhamento de regis-
tros de acesso a aplicações entre provedores 
de aplicação para a consagração da prática da 
publicidade comportamental. No entanto, essa 
conduta é desenvolvida à margem da verifica-
ção dos requisitos impostos pelo Marco Civil.

Verifica-se, pois, que o mero ato de na-
vegar em determinado site ou portal da inter-
net já é tido como aceitação tácita da guarda e 
compartilhamento dos registros de aplicações, 
o que viola a obrigação legal de necessidade de 
um consentimento livre, expresso e informado 
pelo usuário.
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Além disso, como se não bastasse, o Código de 
Defesa do Consumidor também traz disposi-
tivos que servem para evidenciar a ilicitude da 
prática de tratamento de dados sem o devido 
consentimento do usuário. 

Considerando que é aplicável o Código de 
Defesa do Consumidor nas relações entre prove-
dores de aplicações de internet e usuários (com 
as particularidades cabíveis e a observância do 
Marco Civil da Internet), pode-se entender que, 
se o usuário não foi expressamente informado, 
nem aceitou a condição de compartilhamento 
de seus registros de navegação, não há autori-
zação para o prestador transmiti-los a terceiros.

Isso porque a propaganda comporta-
mental, por mais que algumas vezes atenda aos 
interesses de anunciantes e usuários de inter-
net, pode gerar danos relevantes ao titular dos 
dados coletados. 

Foi o que ocorreu no caso da rede de lo-
jas americana Target, que, baseando-se em aná-
lise comportamental de uma jovem, associou 
sua conduta com a de alguém que provavel-
mente estava grávida. Assim, a empresa passou 
a enviar pelo serviço postal, à casa dos pais da 
jovem, ofertas relativas a gestantes, o que gerou 
um enorme constrangimento familiar, tendo em 
vista que os pais ainda não sabiam da gravidez 
de sua filha. (Conforme informações extraídas do 
portal Forbes).

Considerando-se esse tipo de problemá-
tica, percebemos a relevância do consentimento 
livre, expresso e informado para o tratamento 
de dados pelo usuário, ainda que se trate de me-
ros registros de acesso.

Nesse sentido,  
já decidiu o STJ:  

REsp: 1417641 RJ 
2013/0341787-2, 

Relator: Ministra NANCY 
ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 25/02/2014, 
T3 – TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação:  
DJe 10/03/2014.

ACESSE O SITE
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Destaque-se ainda que, para a exigência do con-
sentimento, pouco importa o fato de os dados 
serem (ou não) anonimizados, basicamente por 
dois motivos: 1) os dados podem sofrer proce-
dimento reverso para que sejam capazes de 
identificar uma pessoa (e, potencialmente, gerar 
algum tipo de violação de privacidade), na maio-
ria dos casos, sem que seja necessário um esfor-
ço descomunal para tanto; 2) a obrigação legal, 
trazida pelo Marco Civil, do consentimento livre, 
expresso e informado é aplicável ao uso e ao 
compartilhamento dos meros registros de aces-
so, independentemente de eles serem anonimi-
zados ou associados a outros dados pessoais.

Marcel Leonardi também reconhece a neces-
sidade de consentimento para tratamento dos 
registros de acesso a aplicações:

Como se observa, o texto da lei proíbe como re-
gre geral o fornecimento a terceiros de dados 
pessoais do usuário, bem como de seus regis-
tros de conexão e de acesso a aplicações de In-
ternet, salvo quando houver consentimento li-
vre, expresso e informado por parte do usuário 
ou em outras hipóteses a serem definidas em lei 
(LEONARDI, 2015, p. 526).

Sendo assim, é clara a necessidade do 
consentimento para legitimar o tratamen-
to dos registros de acesso a aplicações que 
alimentam a propaganda comportamental, 
sendo esse o principal requisito para que tal 
ato comercial (que pode ser benéfico tanto a 
anunciantes quanto a usuários de internet) 
seja considerado lícito.
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para a licitude 
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Em uma clara evidência da preocupação dos le-
gisladores em garantir a privacidade do usuário 
da web no Brasil, o Marco Civil da Internet prevê, 
em seu artigo 12, relevantes sanções para os ca-
sos de violação da privacidade na rede:

Art. 12 - Sem prejuízo das demais sanções cí-
veis, criminais ou administrativas, as infrações 
às normas previstas nos arts. 10 e 11 ficam su-
jeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, 
aplicadas de forma isolada ou cumulativa:
I – advertência, com indicação de prazo para 
adoção de medidas corretivas;
II – multa de até 10% (dez por cento) do fatu-
ramento do grupo econômico no Brasil no seu 
último exercício, excluídos os tributos, consi-
derados a condição econômica do infrator e o 
princípio da proporcionalidade entre a gravida-
de da falta e a intensidade da sanção;
III – suspensão temporária das atividades que 
envolvam os atos previstos no art. 11; ou
IV – proibição de exercício das atividades que 
envolvam os atos previstos no art. 11.
Parágrafo único. Tratando-se de empresa es-
trangeira, responde solidariamente pelo pa-
gamento da multa de que trata o caput sua 
filial, sucursal, escritório ou estabelecimento 
situado no País.

Nesse sentido, deve-se observar que o artigo 
10, o qual, se violado, enseja a aplicação das 
sanções ora em análise, traz em seu caput uma 
obrigação geral de não violação da privacidade 
do usuário pelos provedores de conexão e de 
aplicação. Verbis:

Art. 10 - A guarda e a disponibilização dos re-
gistros de conexão e de acesso a aplicações de 
internet de que trata esta Lei, bem como de da-
dos pessoais e do conteúdo de comunicações 
privadas, devem atender à preservação da inti-
midade, da vida privada, da honra e da imagem 
das partes direta ou indiretamente envolvidas.

Das sanções 
aplicáveis em 
caso de violação  
à privacidade  
do usuário  
de internet
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Naturalmente, a violação à regra de privacida-
de que exige o consentimento do usuário para 
tratamento e compartilhamento de seus dados, 
inclusive registros de acesso a aplicações (art. 7º, 
VII), não deixa de representar uma ausência de 
atendimento “à preservação da intimidade, da 
vida privada, da honra e da imagem das partes 
direta ou indiretamente envolvidas”. Portanto, a 
partir de um simples exercício de interpretação 
integrada do Marco Civil, percebe-se que as san-
ções elencadas no artigo 12 podem ser aplicá-
veis às violações de privacidade que podem en-
volver a prática de publicidade comportamental.

Nesse sentido, afirma Claudio Oliveira Santos 
Colnago:

Com efeito, a norma do artigo 10, por exem-
plo, está diretamente conectada com as re-
gras acerca de coleta de dados enunciadas 
nos artigos 13 e 14. Assim, também por tal 
motivo, deve-se concluir que a eventual viola-
ção dos referidos enunciados (inobservância 
dos deveres de guarda de registros de conexão 
– artigo 13 – ou descumprimento da proibição 
de não armazenar registros de acesso a apli-
cações – artigo 14) deve acarretar a sujeição 
das empresas infratoras às normas sanciona-
tórias do artigo 12 (COLNAGO, 2015, p. 768).

Portanto, diante do exposto, tem-se que 
as práticas de publicidade comportamental que 
acontecem à revelia do consentimento do usuá-
rio são passíveis de receber punição prevista no 
artigo 12 do Marco Civil, o que reforça a impor-
tância de os anunciantes atentarem para a regra 
do consentimento.
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O Marco Civil da Internet, em que pese não ser 
uma norma de proteção de dados, regulamenta 
a questão do tratamento dos registros de aplica-
ções, que são os elementos principais da propa-
ganda comportamental.

À luz do artigo 14 da referida legislação, 
os provedores de conexão são, em tese, impedi-
dos de praticar essa modalidade publicitária, na 
medida em que não podem guardar registros de 
acesso a aplicações. 

Já os provedores de aplicações podem 
valer-se da propaganda comportamental. No 
entanto, a licitude do tratamento dos registros 
de acesso a aplicações depende de um consen-
timento livre, expresso e informado do usuário 
(artigo 7º, VII, do Marco Civil da Internet), o que, 
na maioria dos casos, contraria a prática de mer-
cado atualmente utilizada.

É comum constatar a adoção e até a 
aceitação de um consentimento tácito dos 
usuários quanto ao armazenamento de seus 
registros de acesso a aplicações, o que inclui 
seus registros de navegação. Nesse sentido, 
o mero ato de navegar em determinado site 
já representa um aceite implícito do usuário 
em ter seus registros de aplicações tratados e 
compartilhados para o provimento de propa-
ganda comportamental.

Estamos, portanto, diante de um nítido 
caso em que as práticas comumente emprega-
das pelos provedores de aplicações não refle-
tem a imposição e a intenção da lei. Ademais, 
mesmo diante da constatação da prática reite-
rada da publicidade comportamental (muitas 
vezes até benéfica ao usuário), não se pode me-
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nosprezar o potencial lesivo que esse tipo de mi-
tigação da privacidade é capaz de gerar.

Em várias situações, uma conexão, ou 
mesmo uma máquina com conexão à internet, 
tem seu uso compartilhado, sendo certo que a 
publicidade comportamental, que se sustenta 
em registros obtidos à revelia do consentimento 
do usuário, pode, principalmente nessa situa-
ção, gerar algum tipo de constrangimento e de 
abalo moral à pessoa. 

Além disso, não se pode deixar de lem-
brar o emblemático caso da empresa Target, tal 
como explanado no decorrer do presente artigo, 
no qual a publicidade comparativa foi capaz de 
gerar imenso incômodo familiar.

Por fim, vale ressaltar que o não atendi-
mento ao requisito do consentimento pode dar 
ensejo às sanções do artigo 12 do Marco Civil da 
Internet, que trata das violações de privacidade 
do usuário e impõe severas punições às aplica-
ções infratoras.
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Portabilidade 
de dados: a 
problemática da 
aplicabilidade 
nos modelos de 
sharing economy

O presente artigo visa estabelecer um debate 
acerca da previsão legal de portabilidade de da-
dos entre plataformas de produtos e serviços, 
prevista no artigo 18, inciso V do Projeto de Lei 
nº 5.276/16, especialmente no tocante a como 
ela seria aplicável aos modelos de negócios que 
fomentam a economia compartilhada ou cola-
borativa, mais conhecida como sharing economy.

Este estudo procurou estabelecer a con-
cepção de economia colaborativa, vislumbrada 
a partir da ideia de que cada vez mais o aces-
so e o uso de um produto vêm sendo valoriza-
dos pelos usuários em vez do anseio da posse 
ou aquisição. Isso porque, em tempo de crise 
econômica, ideologias sustentáveis e avanços 
tecnológicos, o consumismo é substituído, aos 
poucos, pelo interesse no compartilhamento.

Entretanto, o destaque da discussão se 
dá exatamente no segredo do sucesso de plata-
formas como Über, Airbnb, entre outras: o cha-
mado rating system, ou seja, o sistema de score 
que forma a reputação dos usuários e dos pres-
tadores de serviços, o qual, mediante avaliações, 
pode angariar a seus usuários retorno financei-
ro ou benefícios dentro da plataforma.

Assim, partindo do pressuposto de que 
os dados relativos ao rating system se referem 
a avaliações recebidas pelos usuários e presta-
dores de serviços, inicia-se um estudo acerca de 
como, no cenário brasileiro, poderia ser realiza-
da a portabilidade desses dados, uma vez que 
eles envolvem informações sensíveis, cuja por-
tabilidade não está prevista no Projeto de Lei 
(PL) nº 5.276/16.
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Superadas tais exposições, parte-se ao estudo 
do inciso V, do artigo 18 do PL em referência, 
por meio do qual é estabelecida como direito 
dos usuários a portabilidade dos seus dados 
pessoais, mediante requisição, para aplicações 
que forneçam produtos ou serviços. Esse PL foi 
diretamente influenciado pelas discussões que 
culminaram no General Data Protection Regula-
tion da União Europeia.

Fato é que tal dispositivo legal, na forma 
em que se encontra, deixa transparecer a ne-
cessidade de criação de uma regulamentação 
acerca de como seria aplicada a portabilidade 
de dados na prática caso o PL 5.276/16 venha 
a se tornar lei. E então, como referência dessa 
sistemática no Brasil, passa-se à análise da Re-
solução n° 460/07 da Anatel, que regula a porta-
bilidade de dados telefônicos, de modo a trazer 
comparativos entre os modelos de telefonia e o 
que pode ser feito em relação à portabilidade de 
dados pessoais entre as plataformas de produ-
tos e serviços.

No caso, diversas questões serão levan-
tadas acerca da necessidade de regulamenta-
ção do sistema de portabilidade dos dados em 
plataformas de produtos e serviços, principal-
mente no tocante às de sharing economy, uma 
vez que estas envolvem dados sensíveis, essen-
ciais para o desenvolvimento da dinâmica de 
suas plataformas. 

Ademais, serão suscitadas problemáticas 
envolvendo as formas pelas quais as empresas 
podem adequar seus sistemas de modo a pro-
ceder à interoperabilidade dos seus bancos de 
dados entre as plataformas.
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Hoje em dia, mais do que se tem falado, têm-se 
visto, na prática, os efeitos do novo modelo de 
economia chamado sharing economy, o qual vem 
fazendo parte da rotina das pessoas, principal-
mente dos usuários de tecnologia.

Isso porque já é possível compartilhar 
casas, carros, roupas, utensílios domésticos e 
até conhecimento por meio de plataformas na 
internet e aplicativos de celular. 

Essa nova era demonstra que a ideia de 
compartilhamento de recursos, serviços e bens 
vem se consolidando de forma célere, podendo-
-se afirmar que se trata de tema promissor, apto 
a revelar mudanças significativas na perspectiva 
do consumo enaltecido, que por muito tempo 
predominou no mundo atual. 

As atitudes em relação ao consumo pela 
população em geral mudaram nos últimos anos, 
muito por razões econômicas e institucionais, 
trazendo preocupações cada vez maiores sobre 
os impactos ecológico, social e de desenvolvi-
mento do mundo. 

Dessa forma, a crescente preocupação 
com a mudança climática e um anseio por imer-
são social no consumo comum e ético fizeram 
com que houvesse o crescente desenvolvimen-
to de novos métodos para consumir, tornando 
o sharing economy uma alternativa muito mais 
atraente para os consumidores.

Também conhecido como economia 
compartilhada ou colaborativa, o sharing eco-
nomy não é uma ideia tão inovadora assim. Rapi-
damente, é possível se familiarizar com o concei-
to ao lembrar alguns exemplos. Desde a antiga 
prática de permuta de bens e serviços por meio 
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pág. 3, 2015.
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do escambo (século 16) até a conhecida cultura 
americana de se deixar um livro na varanda de 
casa para que um interessado o pegue e deixe 
outro em troca. Ainda, a simples ideia de se pe-
dir açúcar a um vizinho ou de poder contar com 
amigos para olharem crianças enquanto os pais 
vão a um casamento também reflete a essência 
da economia compartilhada.

Entretanto, em tempos de crise e avanços 
tecnológicos, mostra-se cada vez mais prático e 
barato compartilhar recursos, considerando, 
principalmente, o fato de se ter disponível mais 
informação. Assim, se torna viável a mudança 
no estilo de consumo com relação a bens físicos, 
caros e subutilizados, os quais passaram a ser 
consumidos como serviços, sobretudo em razão 
da acessibilidade proporcionada pela internet e 
da respectiva interação entre usuários da rede. 

Ou seja, hoje em dia, a ideia de comuni-
dade não está mais confinada a vizinhança, fa-
miliares ou pessoas próximas, mas, sim, a des-
conhecidos do mundo todo. No passado, passar 
a noite na casa de um estranho ou pegar carona 
com um poderia parecer arriscado ou até mes-
mo assustador. Porém, é exatamente isso que 
as plataformas pioneiras do sistema de compar-
tilhamento nos Estados Unidos e na Europa, tais 
como Airbnb e Über, proporcionam.

Essas empresas já movimentam bilhões 
de dólares e, segundo um estudo realizado em 
2015 pela Pricewaterhouse Coopers (PWC), o se-
tor de sharing economy vai gerar cerca de US$ 
335 bilhões para a economia mundial até 2025. 

O Brasil não está por fora dessa. Aqui, 
o sharing economy também vem se consoli-
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dando a cada dia. Sem contar o sucesso nas 
implementações de plataformas já existentes 
ao redor do mundo – como Über e Netflix, 
já são inúmeros os aplicativos nacionais que 
promovem o compartilhamento de serviços 
e bens, dentre eles, por exemplo: “Cabe na 
mala” (Criado para conectar viajantes com 
um espaço na mala a pessoas que desejam 
um produto de outros países), “Tem açúcar”, 
“DogHero” (Promove a hospedagem domiciliar 
de animais de estimação quando seus donos 
vão viajar), dentre outros. 

As startups têm abraçado a ideia de sha-
ring economy ao compreender que consumido-
res estão muito mais interessados em minimi-
zar custos e ter maior comodidade do que estão 
acostumados em setores tradicionais, além do 
fato de ser possível proporcionar experiências e 
acesso a pessoas que não teriam condições se 
não fosse o aspecto compartilhado. 

O sistema de carsharing da Europa, por 
meio do qual qualquer um pode dirigir uma 
BMW por algumas horas, ou ainda o aplicativo 
nacional Bobags, por meio do qual você pode 
ter uma bolsa Prada por uma noite, são exem-
plos dessa nova realidade. 

No todo, depreende-se que já não é 
mais possível evitar a expansão do sharing 
economy, apesar das inúmeras polêmicas que 
permeiam o setor. Em sua maioria, são críticas 
em relação à segurança do usuário, eventual 
concorrência desleal e ausência de regula-
mentação da atividade perante o governo e 
organizações reguladoras. 

VEJA O SITE

VEJA O SITE

GRENN CARTER,  
Secrets of Sharing economy,  
2015, pág. 9.
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Em contrapartida, é possível notar que soluções 
para a problemática começam a ser estudadas 
e, aos poucos, implementadas para que os ser-
viços sejam enquadrados nas legislações locais 
e deixem de ser malvistos pelo Estado e por 
setores tradicionais da economia. E, no tocan-
te à segurança e à confiabilidade dos usuários, 
podem já ser vistos a importância e o papel de-
senvolvido pelo rating system nas plataformas de 
economia compartilhada. 
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Em meio a toda a concepção e ideia trazida so-
bre o sharing economy, é possível afirmar que 
confiança, reputação e informação são as pala-
vras-chave do sucesso promissor do comparti-
lhamento de bens e serviços entre pessoas.

Para motivar os usuários a aderir à ideia 
do compartilhamento on-line, as plataformas 
que fomentam o sharing economy contam com 
um fator determinante: o rating system. Trata-se 
de um sistema de avaliação e perfil de reputa-
ção dos usuários de acordo com as suas expe-
riências nos serviços. Assim, as pessoas sen-
tem-se seguras e à vontade para fazer negócios 
entre si, uma vez que é a partir da confiança 
que fará sentido se conectar com pessoas des-
conhecidas e de qualquer lugar do mundo para 
compartilhar suas coisas, produtos e serviços.

O mais interessante é que, nesse mode-
lo de negócio, não são apenas os usuários que 
oferecem o serviço que recebem avaliações 
dos consumidores, mas também os próprios 
consumidores são avaliados pelos prestadores 
de serviços. Assim, não é preciso fazer negócio 
com alguém que não “tenha estrelas” suficien-
tes no seu respectivo perfil de avaliação.

Como consequência dessa metodologia 
que sedimenta uma reputação em meio vir-
tual, é possível notar que melhores serviços 
são prestados, uma vez que os usuários são 
incentivados a ser mais honestos, cuidadosos 
e gentis, visando a um melhor score em cada 
transação. Dessa forma, os consumidores tam-
bém são aptos a fazer melhores escolhas na 
hora de selecionar o prestador do serviço al-
mejado e assim por diante. 

Rating system 
como chave 
do modelo de 
sharing economy

GRENN CARTER,  
Secrets of the Sharing economy – 
pág. 23.
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Na prática, antes de você alugar sua casa por 
meio do Airbnb ou deixar seu animal de estima-
ção com terceiros durante uma viagem, como 
proporciona o DogVacay, é possível verificar os 
comentários dos usuários que já fizeram ne-
gócios com as pessoas que se disponibilizam a 
prestar os serviços. 

Nesse sentido, estudos já mostram que 
75% das pessoas confiam no rating system de 
plataformas que fomentam o sharing economy.

Dessa forma, é possível concluir que a 
confiança e a reputação são consideradas as 
“novas moedas” nesse universo do comparti-
lhamento, que tende a alavancar a qualidade 
dos serviços prestados, na medida em que os 
perfis de cada usuário nas plataformas on-line 
passam a promover confiança e avaliações po-
sitivas para os demais, permitindo que tenham 
maiores lucros, respectivamente. Afinal, quem 
nunca comentou as gentilezas dos motoristas 
do Über, como a oferta de água e balas aos 
seus passageiros?

VEJA O DOC
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Seria equivocado afirmar de forma categórica 
que no Brasil não existe legislação que trate de 
dados pessoais. Contudo, as normas legais exis-
tentes se encontram dispersas em leis especí-
ficas e legislações infraconstitucionais, estando 
claramente ausente até o presente momento 
uma lei geral que regulamente o tema de dados 
pessoais no Brasil.

 O debate não é recente, mas a necessi-
dade da existência de uma Lei Geral de Proteção 
a Dados Pessoais se faz cada vez mais presen-
te, não apenas pelo avanço da tecnologia e pelo 
atual debate na União Europeia, mas também 
considerando o crescimento expansivo do Big 
Data e a coleta massiva e desenfreada de dados 
pessoais pelas empresas.

Quando a moeda de troca se torna um 
dado e não mais um valor físico monetário, e 
essa moeda ainda não possui regulamentação, 
verifica-se a necessidade não só de um pro-
fundo debate acerca do tema, mas também de 
tornar aplicável tal debate à vida cotidiana e às 
relações negociais que já utilizam esse modelo 
de escambo. 

Dado pessoal hoje, de acordo com o PL 
5.276/16, é “dado relacionado à pessoa natural 
identificada ou identificável, inclusive números 
identificativos, dados locacionais ou identifica-
dores eletrônicos quando estes estiverem rela-
cionados a uma pessoa”.

Ainda considerando o avanço na utili-
zação de dados pessoais no mundo, principal-
mente na interação entre usuário e plataforma, 
na qual existe uma troca unilateral de informa-
ções, verifica-se que grande parte do debate 

Portabilidade 
de dados e o 
problema em 
torná-la aplicável
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permanece no campo teórico, urgindo a neces-
sidade de analisar como se daria na prática a 
aplicabilidade de certos direitos e conceitos 
acerca de dados pessoais estabelecidos no PL 
5.276/16, tal como o direito do usuário de reali-
zar, mediante a sua requisição, a portabilidade 
de seus dados pessoais para plataformas distin-
tas de produtos e serviços. 

A portabilidade de dados é a possibili-
dade de realizar a transferência de dados pes-
soais de uma plataforma para outra, mediante 
requisição do usuário, legítimo proprietário 
desses dados. Atualmente, a portabilidade de 
dados é considerada um dos direitos do usuá-
rio, estando prevista no PL 5.276/16, em seu 
artigo 18, inciso V.

Interessante notar que, quase uma déca-
da antes desse projeto de lei, o Brasil já havia 
debatido intensamente o tema portabilidade de 
dados e estabelecido uma resolução no tocante 
às empresas de telefonia. Contudo, diferente-
mente daquela época, na qual os dados que de-
veriam ser transferidos eram fáceis de ser iden-
tificados e pormenorizados, hoje o tratamento e 
o processamento de dados evoluíram tanto que 
se verifica uma dificuldade em tornar prático o 
direito a essa portabilidade. 

Dentro de um cenário amplo de milhares 
de empresas que processam dados distintos 
e os transformam em informação, bem como 
num universo mais restrito de empresas que 
têm como modelo de negócio o sharing economy 
e seu rating system, verifica-se que essa aplicabi-
lidade não é tão simples quanto parece.
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O tema portabilidade ganhou força no Brasil 
com o debate em torno da possibilidade de via-
bilizar a transferência de dados dos consumi-
dores entre as empresas telefônicas. No início, 
houve resistência por grande parte das empre-
sas de telefonia. Contudo, diante do crescimen-
to do número de celulares e da rede móvel, 
bem como do decréscimo dos telefones fixos 
e da rede fixa, analisou-se, então, que migrar 
para a empresa que lhe oferecesse condições 
melhores e mais atrativas na prestação de ser-
viços seria um direito do titular de um número 
telefônico específico.

E foi o que aconteceu. Hoje é possível 
fazer a portabilidade de uma linha para qual-
quer empresa que preste serviço de telefonia 
em apenas cinco dias, mediante a requisição do 
consumidor. Mas, para que essa portabilidade 
pudesse ser viabilizada, foi gerado à época um 
intenso debate sobre como isso poderia ser apli-
cado tecnicamente e qual seria o impacto eco-
nômico da mudança.

Atualmente, a portabilidade de dados te-
lefônicos é regulada pela Resolução n° 460/07, 
da Anatel, que, em seu anexo (Regulamento 
Geral de Portabilidade), tem por objetivo esta-
belecer condições para a realização da porta-
bilidade de código de acesso pelas empresas 
prestadoras de serviços de telecomunicações 
de interesse coletivo. 

Em outras palavras, o regulamento tem 
por objetivo estabelecer condições para tornar 
viável a portabilidade de dados entre as empre-
sas telefonia, bem como delimitar o modus ope-
randi, a interoperabilidade dos bancos de dados e 
os dados que seriam objetos dessa portabilidade.

Resolução  
da Anatel
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Em relação a esse último, a resolução espe-
cificou, em seu artigo 47, os seguintes: nome 
completo; número do documento de identi-
dade ou número do registro no cadastro do 
Ministério da Fazenda, no caso de pessoa na-
tural; número do registro no cadastro do Mi-
nistério da Fazenda, no caso de pessoa jurídi-
ca; endereço completo. 

Dessa forma, estando fixados quais da-
dos podem ser objeto de migração, a resolu-
ção visou limitar a quantidade de informações 
que poderiam ser compartilhadas entre as 
operadoras de telefonia e, indo mais além, em 
um ponto relevante, estabeleceu que a porta-
bilidade deveria ser feita apenas em relação a 
dados e não em relação a uma informação es-
pecífica gerada por meio do processamento de 
dados das empresas.

Em contrapartida, foi gerada ao consumi-
dor uma obrigação de fornecimento de dados, 
uma vez que, para que esses dados pudessem 
ser migrados, obrigatoriamente o interessado 
deveria fornecer os dados indicados no artigo 
47 da referida resolução no momento da aqui-
sição da linha telefônica.

Outro ponto interessante surgido com a 
resolução foi a criação de um banco de dados 
nacional, com a função de armazenar essas in-
formações, objeto da portabilidade, de todas as 
empresas e fazer a interoperabilidade desses 
dados entre elas. 

O ponto crucial que a resolução da Ana-
tel trouxe à luz é que ela torna aplicável um di-
reito, demonstrando que não basta apenas fi-
xar em uma lei que o usuário de um produto ou 
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serviço tem o direito de realizar a portabilidade 
de seus dados pessoais, sem demonstrar como 
isso pode ser feito. 

Hoje se discute a portabilidade de dados sob 
um ponto de vista teórico, longe da realidade 
prática, o que demonstra a necessidade de o 
assunto ser colocado à mesa para que todos 
os stakeholders possam debater e chegar a um 
consenso acerca de como realizar essa tarefa. 

“A autoridade para o desenvolvimento de po-
líticas públicas conexas à Internet é direito 
soberano dos Estados. Eles têm direitos e res-
ponsabilidades pelas questões internacionais 
relacionadas às políticas públicas relativas à 
Rede. O setor privado tem – e deve continuar 
tendo – um importante papel no desenvolvi-
mento da Internet, tanto em termos técnicos 
quanto em termos econômicos. A sociedade 
civil, que teve um importante papel em ques-
tões de Internet, especialmente no nível local, 
deve continuar a desempenhar tal papel. As 
organizações intergovernamentais facilitaram 
e devem continuar facilitando a coordenação 
da tomada de decisões relativas às políticas 
públicas conexas à Internet. E as organizações 
internacionais devem continuar a ter um papel 
importante no desenvolvimento de padrões e 
políticas técnicas e não técnicas relacionadas à 
Internet.” (UIT, 2003, pág. 48)

Se a resolução da Anatel que trata ape-
nas de dados pessoais básicos, que hoje já são 
fornecidos pelos usuários a qualquer platafor-
ma, precisou de um amplo debate e estudo 
para torná-la prática, o mesmo deve ser ne-
cessário em relação à portabilidade de dados 
prevista no PL 5.276/16, que tem uma gama 
maior de plataformas. 
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No projeto de lei, artigo 18, inciso V, é estabelecido 
como direito do usuário a portabilidade dos seus 
dados pessoais, mediante sua requisição, para 
aplicações que fornecem produtos e serviços. 

Contudo, considerando que hoje a por-
tabilidade de dados na General Data Protection 
Regulation prevê a possibilidade de portabili-
dade de dados pessoais de forma mais ampla, 
seria interessante analisar se o PL poderia tam-
bém abarcar essa portabilidade e, em caso afir-
mativo, quais seriam os elementos que deve-
riam ser avaliados para tornar isso possível. 

Quase uma década depois da entrada em 
vigor da resolução da Anatel, verifica-se que o 
cenário da tecnologia e o debate sobre dados 
pessoais no Brasil são outros. Naquela época, 
ainda não existia, por exemplo, previsão legal 
relativa à guarda e ao armazenamento de dados 
por parte dos provedores de aplicação e cone-
xão (atuais seis meses e um ano respectivamen-
te), que foi trazida pelo Marco Civil da Internet. 

Lei 12.965/14, art. 13. Na provisão de conexão 
à internet, cabe ao administrador de sistema 
autônomo respectivo o dever de manter os 
registros de conexão, sob sigilo, em ambien-
te controlado e de segurança, pelo prazo de 
1 (um) ano, nos termos do regulamento. (...) 
Art. 15 - O provedor de aplicações de internet 
constituído na forma de pessoa jurídica e que 
exerça essa atividade de forma organizada, 
profissionalmente e com fins econômicos deve-
rá manter os respectivos registros de acesso a 
aplicações de internet, sob sigilo, em ambien-
te controlado e de segurança, pelo prazo de 6 
(seis) meses, nos termos do regulamento.

A resolução orienta que a guarda dos dados 
relativos à portabilidade telefônica seja de dez 
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anos, o que se demonstra inviável em termos de 
custo operacional para os dias atuais.

Art. 35 - A Entidade Administradora deve atender 
aos seguintes requisitos: (...) VII – manter pelo pe-
ríodo de 10 (dez) anos os registros de movimen-
tação dos códigos portados.

Ocorre que, tanto no Brasil quanto na 
União Europeia, ainda não existe na prática a 
portabilidade de dados pessoais entre platafor-
mas, uma vez que ainda não foram estabeleci-
dos parâmetros para viabilizar essa transferên-
cia de dados. 

Caso haja o entendimento de que tanto o 
General Data Protection Regulation quanto o PL 
5.276/16 permitem ao usuário a portabilidade 
de seus dados pessoais para quaisquer platafor-
mas de produtos e/ou serviços, é bem provável, 
por meio de uma análise superficial, que pos-
sam ocorrer problemas de ordem prática.

Existem atualmente muitas plataformas 
que coletam não apenas dados pessoais, mas 
também dados sensíveis, os quais são infor-
mações necessárias para viabilizar o modus 
operandi da plataforma, tais como Facebook, 
Twitter, entre outras. Ocorre que para essas 
plataformas existe uma dificuldade prática 
quanto ao que pode ou não ser transferido. 
Tal dificuldade pode causar empecilhos ao de-
senvolvimento do trabalho das empresas de 
sharing economy, as quais, por meio do rating 
system, dependem desses dados sensíveis para 
o prosseguimento do seu negócio.

Da mesma forma, repassar para o usuário 
a possibilidade de escolha de quais dados podem 
ser transferidos não torna esse tipo de requisi-
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ção democrática. Isso porque os usuários que 
tiverem mais conhecimento acerca dos tipos de 
dados que estão sendo coletados e que podem 
vir a ser disponibilizados para a portabilidade 
poderão fazer requisições mais específicas, em 
detrimento dos usuários que apenas irão reque-
rer a transferência de dados, sem especificar os 
tipos de informação que querem ver migrados.

A portabilidade precisa ser democrática 
e horizontal. O conceito previsto no inciso V do 
artigo 18 demonstra que estão ausentes infor-
mações relativas a quais dados pessoais podem 
ser objetos dessa requisição, de que forma esta 
pode ser feita pelo usuário e como as platafor-
mas lidarão com essas demandas.
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Considerando o que foi exposto neste artigo, ve-
rifica-se a existência de diversas problemáticas 
envolvendo o tema da portabilidade de dados. 
Isso porque, quando o PL 5.276/16 foi redigido, 
não foi levado em consideração como se daria, 
na prática, a ideia da portabilidade de dados, co-
locada como direito do usuário estabelecido em 
meio a tantos outros previstos no artigo 18. 

Contudo, a partir do momento em que 
se estabeleceu o direito à portabilidade de da-
dos dos usuários, mediante a requisição destes, 
para quaisquer produtos e serviços, verifica-se a 
necessidade de esclarecer o que é compreendi-
do como produto e como serviço e quais empre-
sas representariam essas categorias. 

E, indo mais além, como isso poderia ser 
aplicado, considerando que hoje existem tan-
tos modelos de negócios distintos e que envol-
vem problemáticas acerca dos dados pessoais 
diferentes, sobretudo os modelos de sharing 
economy, que têm como diferencial e elemento 
essencial para o sucesso de suas plataformas o 
rating system. 

Nesse modelo de negócio, a reputação 
do usuário é conquistada aos poucos, confor-
me as experiências obtidas por ele por meio das 
avaliações e comentários recebidos, ou por sua 
interação com outros usuários e a frequência na 
utilização do serviço. 

Diante disso, depois de tanto tempo in-
vestindo em uma boa reputação, a qual lhe trou-
xe benefícios dentro da plataforma em que se 
encontra, vale o questionamento da razão pela 
qual o usuário pretenderia migrar de plataforma 
se não pudesse levar consigo o seu score?
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Lembrando que essa alternância de plataforma, 
no cenário do que dispõe o PL 5.276/16, se daria 
por meio da requisição da portabilidade de seus 
dados. Seria o caso de estudar, primeiramente, 
se o score é um tipo de dado que poderia ser 
objeto da migração entre plataformas. 

Partindo da premissa de que score é um 
dado pessoal, ou seja, particular do usuário, não 
existiria nenhuma objeção em relação à portabi-
lidade. Em contrapartida, se for compreendido 
que score é informação, ou seja, dado proces-
sado e de propriedade da plataforma, não seria 
possível a sua portabilidade.

Ao mesmo tempo, se essa portabilidade 
não for possível, poderão existir reflexos de am-
bos os lados. No caso do usuário, ele terá seu 
direito de portabilidade tolhido, uma vez que 
optará por não migrar de plataforma a fim de 
preservar seu score e reputação na plataforma 
em que se encontra, pois, se migrasse, perderia 
grande parte dos seus investimentos e esforços 
realizados para obter tal posição. 

Paralelamente, no caso das empresas, 
estas não investiriam dinheiro para tornar os 
seus serviços melhores e, assim, atrair mais 
usuários de outras plataformas, pois saberiam 
que a maioria de seus usuários não migraria de 
sua plataforma para a concorrência, já que não 
poderia levar consigo o seu score. 

Uma vez que a portabilidade de dados 
foi composta como direito do usuário, e consi-
derando a possibilidade de ela não existir em 
relação ao score, é possível concluir que ape-
nas alguns usuários de produtos e serviços 
seriam beneficiados. Já os indivíduos que utili-
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zam as plataformas de sharing economy teriam 
seu direito de portabilidade restringido. 

Tal discussão se torna plenamente válida 
diante do futuro promissor do modelo de eco-
nomia compartilhada, bem como da necessida-
de de esse tema ser colocado em pauta, ainda 
mais quando se pensa que, além da discussão 
acerca de quais dados poderão ser migrados, 
verifica-se a necessidade de pensar como será 
feita a interoperabilidade entre os bancos de da-
dos das empresas. 

O debate acerca da portabilidade de 
dados no Brasil precisa dar um passo à frente 
e sair da discussão teórica prevista nos proje-
tos de lei existentes. É necessário que o tema 
“como tornar aplicável o direito à portabilidade 
de dados” comece a ser debatido pelos stake-
holders. Por mais que exista uma aparente boa 
vontade das empresas em viabilizar essa ope-
ração, é necessário que sejam estabelecidos 
parâmetros para tornar esse um direito prático 
após a sua aprovação. 
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Autor

Nunca, em nenhuma das “idades” da socieda-
de, a transformação dos fatos sociais se deu 
tão rápida e intensamente como na era da glo-
balização. O Direito, a mais importante ciência 
social, vem tentando acompanhar essa “corri-
da maluca”, sempre alguns passos atrás, para 
continuar a missão que lhe foi confiada pela 
sociedade, ou seja, organizá-la de forma segura 
e justa (Teresa Ancona Lopez).

O homem é um animal social e político, 
que por sua natureza necessita viver em socie-
dade. Contudo, tal convívio está sujeito ao con-
flito de intenções e de vontades dos próprios 
homens, cabendo ao Direito a função de coor-
denação e harmonização dos interesses que se 
manifestam na vida social, uma vez que organi-
za e compõe a vida em sociedade, por meio de 
um conjunto coordenado de normas.

Com o desenvolvimento e a evolução da 
sociedade, torna-se imprescindível a existência 
de tal conjunto normativo que possa dirigir, in-
fluenciar e organizar as ações da coletividade de 
forma pacífica, segura e justa. 

Atualmente vive-se em uma verdadeira 
sociedade da informação, em que facilmente 
pode se ter acesso a inesgotáveis tipos de con-
teúdo. Não existem imposições que outrora re-
presentavam barreiras ao acesso à informação, 
tais como a distância, o tempo ou o volume para 
o acondicionamento, recuperação e transmis-
são de dados que podem ser disseminados ins-
tantaneamente por meio da internet.

Não há dúvidas de que a internet revolu-
cionou a vida em sociedade. Seja no trabalho, no 
lazer, na saúde, na educação, na segurança, seja 
em qualquer outro tipo corriqueiro de atividade, 

 LOPEZ, Tereza Ancona. Principio 
da Precaução e Evolução da 
Responsabilidade Civil. São Paulo: 
Quartier Latin, 2010.

 ARISTÓTELES.A política. 
São Paulo: Escala, 2008. 
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a rede mundial de computadores fornece um in-
contável número de atrativos que se tornaram 
essenciais para o homem.

Neste sentido, destaca o advogado geral da Cor-
te de Justiça Europeia Niilo Jääskinen que:

“hoje em dia, a proteção dos dados pessoais e 
da privacidade das pessoas singulares torna-se 
cada vez mais importante. Qualquer conteúdo 
que contenha dados pessoais, sob a forma de 
textos ou de materiais audiovisuais, pode ser 
disponibilizado de forma instantânea e per-
manente em formato digital a nível mundial. 
A Internet revolucionou as nossas vidas ao 
remover os obstáculos técnicos e institucio-
nais à difusão e à recepção de informação, e 
criou uma plataforma para diversos serviços 
da sociedade da informação. Estes beneficiam 
os consumidores, as empresas e o conjunto da 
sociedade. Isto deu origem a condições inéditas 
nas quais há que encontrar um equilíbrio entre 
os diversos direitos” 

JÄÄSKINEN, Nillo. Parecer no caso Google Spain x 
Agencia Espanhola de protección de Dados. Apre-
sentado em 25.06.2013 no Processo C–131/1.

Assim, a fim de atender aos seus objeti-
vos, deve o Direito regular os conflitos ocasiona-
dos pelo mau uso da internet, possibilitando a 
efetiva responsabilização por ilícitos cometidos 
no ambiente digital.

Nessa linha, este artigo analisa breve-
mente a caracterização da responsabilidade ci-
vil dos provedores de aplicação de internet por 
conteúdos gerados por terceiros, assim como os 
impactos jurídicos relativos ao previsto no Mar-
co Civil da Internet.

VEJA O SITE

Responsabilidade 
civil dos provedores  
de aplicação  
de internet 
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Este tema é sensível, uma vez que a referida lei, 
contrariando a jurisprudência sólida do Supe-
rior Tribunal de Justiça, estabeleceu em seu ar-
tigo 19º que o provedor de aplicações de inter-
net somente poderá ser responsável civilmente 
por danos decorrentes de conteúdo gerado por 
terceiros “se após ordem judicial específica, não 
tomar as providências para, no âmbito e nos li-
mites técnicos do seu serviço, e dentro do pra-
zo assinalado, tornar indisponível o conteúdo 
apontado como infringente”.

Tal disposição é alvo de críticas por parte 
da doutrina especializada, pois, não obstante se 
fundamentar no intuito de assegurar a liberda-
de de expressão, cria um tipo de responsabili-
dade civil inexistente no ordenamento jurídico, 
representa um retrocesso e pode onerar a víti-
ma de ofensa a direitos de personalidade, nota-
damente, à honra, à intimidade e à privacidade. 
É o que se passa a demonstrar.

Responsabilidade 
civil dos provedores  
de aplicação  
de internet 
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Sabe-se que a responsabilidade civil “é sempre 
uma obrigação de reparar danos: danos causa-
dos à pessoa ou ao patrimônio de outrem, ou 
danos causados a interesses coletivos, ou tran-
sindividuais, sejam estes difusos, sejam cole-
tivos stricto sensu. Assim, o interesse em resta-
belecer a harmonia e o equilíbrio violados pelo 
dano caracteriza a responsabilidade civil.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê a 
responsabilidade contratual nos artigos 389 (Art. 
389. Não cumprida a obrigação, responde o deve-
dor por perdas e danos, mais juros e atualização 
monetária segundo índices oficiais regularmente 
estabelecidos, e honorários de advogado.) e se-
guintes do Código Civil, assim como a responsa-
bilidade civil extracontratual, aquiliana, ou ainda, 
por atos ilícitos, conforme previsto nos artigos 186 
e 927 do Código Civil, vigorando a responsabili-
dade subjetiva ou objetiva a respeito de determi-
nado ilícito, em conformidade com as noções de 
culpa e risco. 

Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que ex-
clusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 
187), causar dano a outrem, fica obrigado a re-
pará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 
reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a ati-
vidade normalmente desenvolvida pelo autor 
do dano implicar, por sua natureza, risco para 
os direitos de outrem

A responsabilidade civil baseada na teoria 
da culpa é aquela em que a obrigação de reparar 
danos é oriunda de uma conduta reprovável por 
parte do agente causador, ou seja, nesse caso há 
que se verificar a existência de dolo ou culpa.

Panorama geral da 
responsabilidade 
civil

NORONHA, Fernando.  
Direito das obrigações. 4ª.ed.,  
rev. e atual. São Paulo:  
Saraiva, 2013.
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Por sua vez, a responsabilidade civil funda-
mentada pela teoria do risco independe da 
vontade do agente e é marcada pelo risco 
inerente à atividade desenvolvida pelo agente 
causador do dano.

Em ambos os casos, há que se demons-
trar o nexo de causalidade entre o evento da-
noso e a conduta do agente causador, sem o 
qual não há o dever de indenizar.

Portanto, nota-se que a responsabilidade 
civil extracontratual brasileira se encontra las-
treada pelos ditames da culpa ou do risco, nos 
termos do que consta no artigo 927, caput, do Có-
digo Civil. Ele estabelece que aquele que, por ato 
ilícito, causar dano a outrem tem o dever de repa-
rá-lo, dando subsídio para a responsabilidade ci-
vil fundada na culpa, sendo certo que o parágrafo 
único do mesmo artigo prevê a teoria do risco ao 
dispor que “haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especifi-
cados em lei, ou quando a atividade normalmen-
te desenvolvida pelo autor do dano implicar, por 
sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

É importante observar que no âmbito das 
relações exercidas no meio digital não há uma 
responsabilidade civil na internet que refuja aos 
cânones do largo edifício da responsabilidade, 
construído secularmente pelo direito civil.

Conforme leciona Newton de Lucca:

haverá, apenas e tão somente, características 
especiais na conduta dos atores que precisarão 
ser cuidadosamente analisadas em confronto 
com a teoria geral da responsabilidade civil.

Assim, pode-se facilmente enquadrar como 
ato ilícito na internet práticas como a divulgação 

DE LUCCA, Newton.  
Alguns aspectos da 
responsabilidade civil  
no âmbito da internet.  
In: Diniz, Maria Helena;  
Lisboa, Roberto Senise.  
O direito Civil no Século XXI.  
São Paulo: Saraiva, 2003. P. 431.
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de conteúdos ofensivos à honra e violações à pri-
vacidade, como invasão a e-mail e envio de vírus. 

Deve-se destacar também que, dependendo do 
tipo de serviço fornecido por determinado pro-
vedor, este pode estar submetido às normas 
contidas no Código de Defesa do Consumidor. 
Conforme já pacificado pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), “o fato de o serviço prestado pelo 
provedor de serviço de internet ser gratuito não 
desvirtua a relação de consumo, pois o termo 
‘mediante remuneração’, contido no art. 3º, § 2º, 
do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, 
de modo a incluir o ganho indireto do fornece-
dor”. Nessa linha, veja-se:

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE 
CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE 
DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE PES-
QUISA VOLTADA AO COMÉRCIO ELETRÔNICO. IN-
TERMEDIAÇÃO. AUSÊNCIA. FORNECEDOR. NÃO 
CONFIGURADO [...] 2. A exploração comercial 
da Internet sujeita as relações de consumo daí 
advindas à Lei nº 8.078/90. 3. O fato de o serviço 
prestado pelo provedor de serviço de Internet 
ser gratuito não desvirtua a relação de consu-
mo. 4. Existência de múltiplas formas de atua-
ção no comércio eletrônico [...] 

(REsp 1444008/RS, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
25/10/2016, DJe 09/11/2016). No mesmo senti-
do: 1.186.616/MG e REsp. 1.316.921/RJ.

Nesse sentido, Claudia Lima Marques ex-
plana que “a expressão ‘remuneração’ permite 
incluir todos aqueles contratos em que for pos-
sível identificar, no sinalagma escondido (contra-
prestação escondida), uma remuneração indire-
ta do serviço”, o que notoriamente ocorre com 
os serviços prestados no âmbito da internet.

 MARQUES, Claudia Lima. 
Comentários ao código de defesa 
do consumidor:  
arts. 1º ao 74. São Paulo:  
RT, 2003, p. 94.
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A fim de solucionar adequadamente diversos 
problemas e conflitos ocasionados no ambien-
te digital, faz-se fundamental conhecer quem 
são os provedores de internet e quais serviços 
cada um oferece, pois muitas ações são fadadas 
ao insucesso, bem como julgados se mostram 
equivocados, por desconhecer a correta classifi-
cação dos provedores.

Destaca-se que provedor de internet 
pode ser considerado o gênero do qual as de-
mais categorias são espécies, sendo certo que 
“o provedor de serviços de internet é a pessoa 
natural ou jurídica que fornece serviços rela-
cionados ao funcionamento da internet, ou por 
meio dela”.

A respeito do tema, deve-se observar que 
o Marco Civil da Internet, ao disciplinar os princí-
pios do uso da internet no Brasil, elenca em seu 
artigo 3º, inciso VI, que será verificada a respon-
sabilização dos agentes de acordo com suas ati-
vidades, o que demonstra o quão importante se 
mostra o estudo e o conhecimento das espécies 
de provedores de serviços de internet e as suas 
respectivas atividades.

Nesse prisma, rememora-se que antes da 
entrada em vigor do Marco Civil, a classificação 
doutrinária dos provedores de internet era divi-
dida em: 

1 – provedor de backbone (ou de infraestrutura); 

2 – provedor de acesso (ou de conexão); 

3 – provedor de correio eletrônico; 

4 – provedor de hospedagem; 

5 – provedor de conteúdo.

Da caracterização 
dos provedores 
e sua 
responsabilidade 
civil por conteúdo 
gerado por 
terceiros antes 
da vigência da lei 
12.965/2014.

 LEONARDI, Marcel.  
Determinação da responsabilidade 
civil pelos ilícitos da rede: os deveres 
dos provedores de serviços de 
internet.  
In SILVA, Regina Beatriz Tavares; 
SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coords)  
Responsabilidade civil na Internet e 
nos demais meios de comunicação. 
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 82.
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Nessa linha, conforme previsto no artigo 5º do 
Marco Civil da Internet, provedores de conexão 
são aqueles que fornecem qualquer tipo de es-
trutura necessária para que, efetivamente, um 
terminal seja habilitado para envio e recebi-
mento de pacotes de dados por meio do pro-
tocolo TCP/IP.

Art. 5 - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
V - conexão à internet: a habilitação de um ter-
minal para envio e recebimento de pacotes de 
dados pela internet, mediante a atribuição ou 
autenticação de um endereço IP; [...] VII - aplica-
ções de internet: o conjunto de funcionalidades 
que podem ser acessadas por meio de um ter-
minal conectado à internet.
O artigo 5, inciso III, da Lei 12.965/14 conceitua 
o IP da seguinte forma: “Art. 5 - Para os efeitos 
desta Lei, considera-se: [...] III - endereço de pro-
tocolo de internet (endereço IP): o código atri-
buído a um terminal de uma rede para permitir 
sua identificação, definido segundo parâmetros 
internacionais”.

Os provedores de aplicação são quais-
quer outros prestadores de serviço que ofe-
reçam outras funcionalidades ou conteúdo 
acessível ao usuário de internet depois que ele 
estabelece uma conexão. Ou seja, ante o que 
prevê o artigo 5, inciso VII, da Lei 12.965/2014, 
entende-se por aplicação “o conjunto de funcio-
nalidades que podem ser acessadas por meio 
de um terminal conectado à internet”. 

Da caracterização 
dos provedores 
e sua 
responsabilidade 
civil por conteúdo 
gerado por 
terceiros antes 
da vigência da lei 
12.965/2014.
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No que se refere à responsabilidade dos provedo-
res por conteúdo de terceiros, antes da entrada 
em vigor do Marco Civil da Internet, nota-se que a 
jurisprudência do STJ havia consolidado o enten-
dimento no sentido de que, por conteúdos ofensi-
vos, os provedores responderiam se, devidamen-
te cientificados, não retirassem tais conteúdos do 
ar. Por todos, veja-se o seguinte julgado: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMEN-
TAL. INTERNET [...] 2. O provedor é responsável 
pelos danos morais, caso mantenha-se inerte 
quando solicitado a retirar conteúdo ofensivo 
veiculado em site sob seu domínio [...] (STJ. AgRg 
no AREsp 229.712/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁ-
VIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 
4/2/2014, DJe 14/02/2014.

No mesmo sentido: (i) REsp 1192208/MG, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, 
julgado em 12/06/2012, DJe 02/08/201 e (ii) 
REsp 1306066/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENE-
TI, Terceira Turma, julgado em 17/04/2012, DJe 
02/05/2012.

Tal entendimento respeitava a proteção 
aos direitos de personalidade, na medida em que 
facilitava a remoção do conteúdo ilícito, o que 
poderia minimizar o dano já experimentado pela 
vítima, assim como privilegiava a possibilidade de 
composição extrajudicial entre as partes. 

Entretanto, com a entrada em vigor da Lei 
12.965/2014, a matéria recebeu outro tratamen-
to, conforme se passa a demonstrar.

Da caracterização 
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Após a vigência do Marco Civil da Internet, foi es-
tabelecida a possibilidade de responsabilização 
dos provedores de aplicação por conteúdo de 
terceiros somente em caso de descumprimento 
de ordem judicial específica para remoção: 

Art. 19 - Com o intuito de assegurar a liberdade 
de expressão e impedir a censura, o provedor 
de aplicações de internet somente poderá ser 
responsabilizado civilmente por danos decor-
rentes de conteúdo gerado por terceiros se, 
após ordem judicial específica, não tomar as 
providências para, no âmbito e nos limites téc-
nicos do seu serviço e dentro do prazo assina-
lado, tornar indisponível o conteúdo apontado 
como infringente, ressalvadas as disposições 
legais em contrário (g. n.).

Nota-se que o legislador, contrariando a juris-
prudência até então consolidada pelo STJ, condi-
cionou a responsabilização civil dos provedores 
à existência de ordem judicial específica, fato 
que representa um contrassenso aos princí-
pios da responsabilidade civil, conforme leciona 
Rony Vainzof:

O art. 19 do Marco Civil da Internet é um con-
trassenso, pois, inobstante a legislação prever 
que a responsabilidade civil extracontratual 
advém de um ato ilícito, previsão legal ou em 
razão do risco da atividade, o texto da nova lei 
em estudo dispõe que o provedor de aplicações 
de internet somente poderá ser responsabiliza-
do civilmente se, após ordem judicial específica, 
não tomar indisponível o conteúdo.

Da responsabilidade 
civil dos provedores 
de aplicações por 
conteúdo gerado 
por terceiro após a 
vigência do Marco 
Civil da Internet

 VAINZOF, Rony.  
Da Responsabilidade por Danos 
Decorrentes de Conteúdo Gerado 
por Terceiros.  
In Marco Civil da Internet.  
MASSO, Fabiano Del; ABRUSIO, 
Juliana; FLORÊNCIO FILHO, Marco 
Aurélio (coords.).  
São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014, p. 177- 206.
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Além disso, muito se critica a judicialização pro-
movida pelo Marco Civil da Internet, o que, cer-
tamente, dará motivo para uma sobrecarga ain-
da maior do Poder Judiciário e um ônus à vítima, 
que deverá ajuizar ação para garantir a eficácia 
da cessação do ilícito. Assim, a Lei 12.965/2014 
vai em sentido oposto das demais legislações 
em vigor, ao levar questões ao Judiciário que 
poderiam ser resolvidas de forma extrajudicial.

Cria-se uma regra geral de isenção de 
responsabilidade dos provedores pelo con-
teúdo gerado por terceiros, conforme pode-se 
inferir da redação dos artigos 18 e 19 da Lei 
12.965/2014. Porém, cabe destacar que o Mar-
co Civil da Internet não diz que a remoção de 
conteúdo somente pode ocorrer por força de 
ordem judicial. Isso porque poderá o provedor 
adotar as políticas de uso necessárias para tute-
lar os serviços que oferece.

Outro ponto crítico que pode influenciar 
sobremaneira a determinação da responsabili-
dade civil dos provedores de serviços de internet 
é o prazo para a guarda de dados dos usuários. 

A lei prevê o dever dos provedores de 
acesso de guardar os registros de conexão, 
definidos como “conjunto de informações refe-
rentes à data e hora de início e termino de uma 
conexão à internet, sua duração e o endereço 
IP utilizado pelo terminal para o envio e rece-
bimento de pacotes de dados”, por apenas um 
ano e, ainda, o dever de guarda de registros de 
acesso a aplicações pelo prazo de seis meses.

Art. 13 - Na provisão de conexão à internet, cabe 
ao administrador de sistema autônomo respectivo 
o dever de manter os registros de conexão, sob si-
gilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo 
prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento.

CHINELLATO, Silmara J. de A. 
Marco civil da internet e direito 
autoral: responsabilidade civil dos 
provedores de conteúdo.  
In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO 
FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia 
Rosa Pereira de (coords.).  
Direito & internet III – marco civil 
da internet – lei nº 12.965/2014 – 
tomo II. São Paulo:  
Quartier Latin, 2015. p. 331.

 LEONARDI, Marcel.  
Internet e regulação:  

o bom exemplo do Marco 
Civil da Internet.  

In Revista do Advogado 
(AASP), número 115,  

ano XXXII, abril de 2012.
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Art. 15 - O provedor de aplicações de internet 
constituído na forma de pessoa jurídica e que 
exerça essa atividade de forma organizada, 
profissionalmente e com fins econômicos deve-
rá manter os respectivos registros de acesso a 
aplicações de internet, sob sigilo, em ambien-
te controlado e de segurança, pelo prazo de 6 
(seis) meses, nos termos do regulamento.

Ocorre que o prazo de um ano para o ar-
mazenamento de dados indicado no Marco Civil 
da Internet é inferior ao prazo de três anos esta-
belecido no artigo 206, inciso III, do Código Civil, e 
de cinco anos, previsto no artigo 27, do Código de 
Defesa do Consumidor, para que seja pleiteada a 
reparação civil, sendo relevante observar que a 
jurisprudência dos tribunais superiores também 
já havia se manifestado a respeito de tais deveres 
em consonância com o sistema jurídico pátrio.

A respeito do tema, veja-se: CIVIL E CONSUMI-
DOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. 
INCIDÊNCIA. PROVEDOR DE CONTEÚDO. USUÁ-
RIOS. IDENTIFICAÇÃO. DEVER. GUARDA DOS 
DADOS. OBRIGAÇÃO. PRAZO. 03 ANOS APÓS 
CANCELAMENTO DO SERVIÇO. OBTENÇÃO DE 
DADOS FRENTE A TERCEIROS. DESCABIMENTO. 
DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 5, 
IV, DA CF/88; 6, III, e 17 DO CDC; 206, §3º, V, E 
1.194 DO CC/02; E 358, I, DO CPC [...] 6. As in-
formações necessárias à identificação do usuá-
rio devem ser armazenadas pelo provedor de 
conteúdo por um prazo mínimo de 03 anos, a 
contar do dia em que o usuário cancela o ser-
viço. (g.n. – STJ. REsp 1398985/MG, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
19/11/2013, DJe 26/11/2013).

Da responsabilidade 
civil dos provedores 
de aplicações por 
conteúdo gerado 
por terceiro após a 
vigência do Marco 
Civil da Internet

247



RESPONSABILIDADE CIVIL DAS APLICAÇÕES

Por tais motivos, tem-se que o modelo de res-
ponsabilidade civil criado pela Lei 12.965/2014 
modificou a sistemática de responsabilização 
civil até então vigente no ordenamento jurídico 
brasileiro, que exigia somente a devida ciência 
do conteúdo ilícito por qualquer meio adequa-
do. Após a vigência do Marco Civil da Internet, os 
provedores de conteúdo somente poderão ser 
responsabilizados depois de notificação judicial. 

Essa mudança, além de proporcionar 
uma enxurrada de novas demandas judiciais, 
onera a vítima, e pode potencializar o dano ex-
perimentado pelas vítimas de ilícitos cometidos 
online, uma vez que a tutela pretendida poderá 
se tornar ineficaz, levando-se em consideração 
o desequilíbrio da equação que resulta entre a 
velocidade dos meios eletrônicos e a morosida-
de do Judiciário.
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As relações jurídicas travadas na era digital dão 
origem a situações que ainda se encontram ne-
bulosas no ordenamento jurídico brasileiro. No-
ta-se que há um evidente descompasso entre o 
voraz desenvolvimento tecnológico e a evolução 
legislativa, que muitas vezes, além de não acom-
panhar os anseios sociais, se encontram barra-
das, ou maculadas, por interesses políticos. 

A remoção de um conteúdo ilícito on-line 
se mostra uma tarefa de difícil êxito, uma vez que 
os conteúdos disponibilizados na rede podem 
ser armazenados pelos usuários e, ainda que se 
tenha uma ordem judicial determinando a re-
moção e informando a respeito da ilicitude de 
determinado conteúdo, uma postagem adicional 
pode ser realizada em outro provedor, sendo, 
então, necessária uma nova ordem judicial.

Não raro, há o conflito normativo entre 
os princípios de privacidade e de liberdade de 
expressão, ambos garantidos constitucional-
mente pelo ordenamento jurídico, sendo certo 
que “a Internet e outras tecnologias de informa-
ção podem não ter, ainda, acabado com a pri-
vacidade; no entanto, elas redefiniram o que o 
termo significa”.

 A era digital proporciona não somente o 
desenvolvimento da sociedade da informação, 
mas também dá forças para o estabelecimento 
de uma sociedade de vigilância, em que a moe-
da de ouro é representada pelas informações 
pessoais e dados cadastrais dos internautas.

O Marco Civil da Internet representou um 
avanço com relação a diversos temas, como a 
neutralidade de rede e a base principiológica 
para o acesso à rede. 

Descompasso 
entre evolução 
tecnológica e 
legislativa
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Contudo, a partir desta breve pesquisa, pode-
-se inferir que, em relação à responsabilidade 
civil dos provedores de serviços de internet, o 
legislador andou mal, ou, como leciona Cláu-
dio Luiz Bueno de Godoy, “andou pouco, ou 
para trás”, uma vez que, além de contrariar o 
entendimento dos tribunais, a regulamentação 
apresenta antinomias e inconsistências, motivo 
pelo qual é alvo de incontáveis desafios para o 
sistema jurídico brasileiro, que, a fim de exercer 
os seus objetivos de modo eficaz, deve evoluir e 
se desenvolver. Isso ocorrerá com uma possível 
alteração legislativa, para garantir a necessária 
segurança jurídica e o equilíbrio do ornamento 
jurídico pátrio.

GODOY, Cláudio Luiz Bueno.  
Uma análise crítica da 
responsabilidade civil dos 
provedores da lei n. 12.964/2014. 
In: DE LUCCA, Newton; SIMÃO 
FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia 
Rosa Pereira de (coords.).  
Direito & internet III – marco civil 
da internet  
– lei nº 12.965/2014 – tomo II.  
São Paulo: Quartier Latin, 2015.
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Por séculos, os homens buscaram meios de re-
gistrar todas as suas experiências e informações 
adquiridas, a fim de transmiti-las tanto aos seus 
contemporâneos como às gerações futuras. 
Com a era digital e a sociedade da informação, 
os obstáculos existentes ao longo dos séculos 
foram superados, sendo que os avanços tecno-
lógicos resultaram em “um mundo que está de-
finido para lembrar, e sem incentivo para esque-
cer” (tradução livre de: “The result is a world that is 
set to remember, and that has little if any incentive 
to forget.), tendo em vista que, cada vez mais, 
“a vida parece que não começa no nascimento, 
mas com a concepção on-line do indivíduo, cujo 
respectivo nome do ser corresponde ao link que 
torna esse registro permanente” (tradução livre 
de: “life, it seems, begins not at birth but with on-li-
ne conception, and a child’s name is the link to that 
permanent record.”).

Tal fenômeno ocorre graças a quatro 
meios essenciais: a digitalização das informa-
ções, o baixo custo de armazenamento, a fácil 
recuperação e o alcance global do conteúdo. 
Somando-se, ainda, a facilidade de se replicar 
perfeitamente um conteúdo digital sem que seja 
perdida a sua qualidade.

Todavia, o que a maioria dos usuários da 
rede não nota, ou em um primeiro momento 
não se importa, é que, uma vez compartilhado, 
o conteúdo foge de seu controle, pela facilidade 
de propagação e pela coleta de conteúdo reali-
zada pelos provedores de internet.

Contudo, há momentos em que esque-
cer é o que mais se deseja e a vontade de “re-
começar” chega a ser sufocante. Assim, surge o 
debate, de proporção global, acerca da possibi-
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lidade de um indivíduo ter o direito de apagar 
suas informações, publicadas na internet, por 
si mesmo ou por outra pessoa, bem como se a 
garantia a este direito, denominada Direito ao Es-
quecimento, seria, ou não, benéfico à sociedade.

Para melhor elucidação do dilema, abaixo 
seguem algumas situações reais de pessoas que 
foram prejudicadas pela impossibilidade de re-
começar, devido à lembrança eterna da internet.

Em 2006, a norte-americana Stacy Snyder 
publicou uma foto sua no Myspace.com, quan-
do ainda era aluna de magistério, fantasiada de 
pirata e com uma bebida na mão, em uma festa 
da faculdade. A foto foi publicada alguns anos 
antes de ela se candidatar a uma vaga de profes-
sora. Mas a imagem contribuiu de maneira defi-
nitiva para que ela fosse reprovada no concurso

O psicoterapeuta canadense Andrew 
Feldmar, em 2007, então com 66 anos, não con-
seguiu cruzar a fronteira dos Estados Unidos e 
foi impedido permanentemente de ingressar 
nesse país porque o funcionário da alfândega 
norte-americana encontrou na internet um ar-
tigo de sua autoria, redigido 30 anos antes, no 
qual relatava suas experiências utilizando subs-
tâncias ilícitas.

Na Alemanha, Wolfgang Werle e Manfred 
Lauber, condenados por um assassinato em 
1990, apelaram à Justiça do seu país sob o ar-
gumento de que não estavam conseguindo re-
começar suas vidas, mesmo após terem cumpri-
do as penas impostas pela Justiça germânica. O 
motivo: inúmeros registros na internet (inclusive 
no site Wikipédia) relatavam o crime cometido 
pelos dois quase 30 anos antes.

ABRUSIO, Juliana.  
Direito ao esquecimento na Internet.  
In: MESSA, Ana Flávia; THEOPHILO 
NETO, Nuncio; THEOPHILO JUNIOR, 
Roque (Orgs.).  
Sustentabilidade Ambiental e os 
Novos desafios na Era Digital.  
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 205.
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O Brasil também registrou casos icônicos. Um 
dos mais conhecidos foi o da apresentadora 
Xuxa Meneghel, que teve sua honra, imagem e 
reputação abalada pela divulgação na internet 
de vídeos eróticos filmados quando era uma 
modelo em início de carreira na década de 1980. 

Em outro episódio, em 2012, o então es-
tudante Nissim Ourfali, hoje já na faculdade e no 
mercado de trabalho, ficou conhecido no Brasil 
inteiro pelo vídeo transmitido em seu Bar Mitz-
vá, que viralizou na internet.

Em 2013, os familiares da jornalista Ju-
liana Ribeiro, morta um ano antes, tiveram que 
ajuizar uma ação judicial para que o seu perfil 
no Facebook fosse removido da rede. O moti-
vo alegado pela mãe da jornalista era de que 
a exclusão do perfil ajudaria os familiares a ter 
diminuído o sofrimento causado pela morte 
da jovem, que teve sua página na rede social 
transformada em um verdadeiro “muro de la-
mentações”.

Ao refletir sobre casos semelhantes aos 
relatados acima, o executivo da Google Eric Sch-
midt afirmou, em palestra na Universidade de 
Nova York, que a internet necessita de um botão 
de “delete”. De acordo com ele, “a falta de um 
botão de ‘delete’ na internet é um problema sig-
nificativo. Há um momento em que apagar é a 
coisa certa”, (Tatiana Queiroz. Mãe pede na Justiça 
que Facebook exclua perfil de filha morta em MS. 
In globo.com). (Shara Tibken. Google’s Schmidt: 
The Internet needs a delete button.)

VEJA O SITE
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O direito ao esquecimento foi reconhecido pela 
primeira vez em 1983, pelo tribunal da última 
instância de Paris, com base no Direito Penal, ao 
proferir que:

[...] qualquer pessoa que se tenha envolvido em 
acontecimentos públicos pode, com o passar do 
tempo, reivindicar o direito ao esquecimento, a 
lembrança destes acontecimentos e do papel 
que ela possa ter desempenhado é ilegítima se 
não for fundada nas necessidades da história 
ou se for de natureza a ferir sua sensibilidade; 
visto que o direito ao esquecimento, que se 
impõe a todos, inclusive aos jornalistas, deve 
igualmente beneficiar a todos, inclusive aos 
condenados que pagaram sua dívida para com 
a sociedade e tenta reinserir-se nela.

Nesse sentido, entende-se que, se até 
os condenados criminalmente, após o cumpri-
mento das suas penas, contam com o direito de 
terem apagadas referidas condenações de suas 
fichas de antecedentes criminais, também seria 
plausível que fatos verdadeiros, mas antigos, 
descontextualizados e indesejáveis sobre deter-
minado indivíduo também pudessem ser remo-
vidos de veículos midiáticos, desde que não fos-
sem relacionados a fatos históricos ou atrelado 
a pessoas públicas.

Este direito tem sido classificado como 
uma vertente dos direitos a dignidade e priva-
cidade, embora se aplique a informação que é, 
pelo menos em algum grau, pública. Isso por-
que o direito de ser esquecido, em outras pa-
lavras, consiste na tentativa de migrar informa-
ções pessoais de uma esfera pública à esfera 
privada, sendo garantido o direito de o indiví-
duo esquecer acontecimentos indesejados de 
seu passado ou que maculem, de alguma for-
ma, sua reputação.
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O direito ao esquecimento abrange tanto a pu-
blicação de conteúdo em veículos midiáticos 
quanto a coleta de dados pelos provedores de 
hospedagem, como ocorre com o site Amazon.
com, que armazena todos os dados de um indi-
víduo para direcionar os produtos supostamen-
te mais convenientes ao seu perfil. Porém, a ver-
dade é que o interesse das pessoas se modifica 
com o passar do tempo. Para melhor elucidar a 
questão, pode-se utilizar o exemplo de uma mu-
lher grávida que procura livros na Amazon sobre 
maternidade. Em alguns anos, as informações 
sobre essa cliente estarão desatualizadas, uma 
vez que a gravidez dura meses, e o bebê cresce-
rá rapidamente. No entanto, as informações co-
letadas ficarão armazenadas e serão utilizadas 
pelo site por um período indeterminado.

O direito ao 
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Vale a pena ressaltar que as informações que, em 
tese, afrontam o direito ao esquecimento não ne-
cessariamente são ilegais ou indesejáveis quan-
do publicadas ou coletadas. Mas o fato é que o 
conflito surge com o passar do tempo, porque 
o direito ao esquecimento aborda informações 
que possam estar ultrapassadas, irrelevantes, 
ser prejudiciais e imprecisas, ou seja, descontex-
tualizadas, de modo que acarretem repercussões 
indesejáveis à reputação do indivíduo.

A possibilidade de remoção de conteúdo 
em razão do direito ao esquecimento será sem-
pre analisada mediante a ponderação de direi-
tos fundamentais igualmente protegidos. Isso 
porque, de um lado, teremos os direitos funda-
mentais à privacidade e dignidade e de outro, 
o direito à liberdade de expressão, sendo certo 
que ora um ora outro podem prevalecer, com 
base no princípio da razoabilidade.

Assim, traçada a colisão entre os princí-
pios da liberdade de expressão versus o direito 
à privacidade e dignidade, caberá ao Judiciário 
buscar um equilíbrio, com base no princípio da 
razoabilidade, analisando a relevância que a in-
formação possui no contexto histórico, e, ainda, 
a importância do indivíduo frente ao contexto 
fático, sendo certo que as figuras públicas pos-
suem um tratamento diferenciado em relação 
aos demais cidadãos.

Quanto à remoção de registros e infor-
mações de pessoas públicas, a fim de garantir o 
direito ao esquecimento, deve haver uma análise 
mais cautelosa, pois a proteção à honra e à priva-
cidade de tais pessoas é mitigada diante do inte-
resse público da sociedade e do Estado, e assim, 
de maneira geral, não estão sujeitas ao sigilo.

Critérios  
para aplicação 
do direito ao 
esquecimento
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No entanto, em certos casos, os direitos à dig-
nidade e à privacidade da pessoa pública serão 
priorizados em relação à liberdade de expressão 
e ao interesse público. Isso deve ocorrer quando 
se tratar de informações secretas ou que macu-
lem a reputação, a honra e a dignidade do indi-
víduo público.

Dessa forma, observa-se que uma parce-
la da intimidade do indivíduo público deve ser 
preservada, garantindo a este, de forma redu-
zida, o direito ao esquecimento, desde que a 
informação em questão não seja o motivo pelo 
o qual o indivíduo se tornou público ou que a 
informação não constitua fato histórico ou de 
interesse público.

Ademais, não será admitida a remoção 
de conteúdo histórico em nome do direito ao 
esquecimento, tendo em vista que, nesse caso, 
o princípio da liberdade de expressão e informa-
ção deve prevalecer, devido a sua repercussão 
social e o interesse público.

Nas palavras de André Brandão Nery 
Costa, conteúdo histórico consiste em “todos 
os conteúdos que formam a identidade cul-
tural de um país”. Para determinar se uma 
informação possui condão histórico, ou não, 
é necessário verificar o grau de relevância do 
indivíduo em questão na constituição do even-
to (BUCAR, Daniel. Controle temporal de dados: o 
direito ao esquecimento. s.d. P. 12. In civilistica.
com), bem como o grau de relevância que este 
evento representa para a evolução da socieda-
de e da cultura de determinada região.

COSTA JR, Paulo José.  
O Direito de Estar Só. Tutela Penal 
da Intimidade. São Paulo: Revista 
dos Tribunais. 2007, p. 33.

 SCHEREIBER, Anderson.  
Direito e Mídia. São Paulo:  
Editora Atlas, 2013. p. 206.
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Apesar de não haver uma legislação específica 
que aborde o direito ao esquecimento, aplicam-
-se as normas que protejam a privacidade e a 
dignidade dos indivíduos, especialmente os arti-
gos 1º, inciso III e 5º, inciso X da Constituição Fe-
deral. Complementando, há o Pacto de San Jose 
da Costa Rica (Convenção Interamericana de Di-
reitos Humanos), do qual o Brasil é signatário, 
cujo artigo 11 prevê a Proteção da Honra e da 
Dignidade. Também há a expressa proteção in-
fraconstitucional da privacidade dos indivíduos, 
nos artigos 11, 20 e 21 do Código Civil de 2002.

Art. 1 - A República Federativa do Brasil, forma-
da pela união indissolúvel dos Estados e Municí-
pios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamen-
tos: [...] III – a dignidade da pessoa humana.

Art. 5 - Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a Inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: [...] X – são invioláveis a in-
timidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indeniza-
ção pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação.

Art. 11 – Proteção da honra e da dignidade. 1. 
Toda pessoa tem direito ao respeito da sua hon-
ra e ao reconhecimento de sua dignidade. 2. Nin-
guém pode ser objeto de ingerências arbitrárias 
ou abusivas em sua vida privada, em sua famí-
lia, em seu domicílio ou em sua correspondência, 
nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputa-
ção. 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei 
contra tais ingerências ou tais ofensas.

Art. 11 – Com exceção dos casos previstos em 
lei, os direitos da personalidade são intrans-
missíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 
exercício sofrer limitação voluntária.
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Art. 20 – Salvo se autorizadas, ou se necessárias 
à administração da justiça ou à manutenção da 
ordem pública, a divulgação de escritos, a trans-
missão da palavra, ou a publicação, a exposição 
ou a utilização da imagem de uma pessoa po-
derão ser proibidas, a seu requerimento e sem 
prejuízo da indenização que couber, se lhe atin-
girem a honra, a boa fama ou a respeitabilida-
de, ou se se destinarem a fins comerciais.

Art. 21 – A vida privada da pessoa natural é in-
violável, e o juiz, a requerimento do interessado, 
adotará as providências necessárias para impe-
dir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.

Em março de 2013, na Sexta Jornada de Direito 
Civil, organizada pelo Centro de Estudos Judi-
ciários (CEJ), do Conselho de Justiça Federal, 
aprovou-se o Enunciado de Número 531, uma 
orientação doutrinária, proposto pelo promo-
tor Guilherme Magalhães Martins, o qual, com 
base na interpretação do artigo 11 do Código 
Civil e no princípio da dignidade da pessoa hu-
mana, reconhece a existência do direito ao es-
quecimento em nosso ordenamento jurídico:

ENUNCIADO 531 – A tutela da dignidade da 
pessoa humana na sociedade da informação 
inclui o direito ao esquecimento. Artigo: 11 do 
Código Civil. Justificativa: Os danos provoca-
dos pelas novas tecnologias de informação 
vêm-se acumulando nos dias atuais. O direi-
to ao esquecimento tem sua origem histórica 
no campo das condenações criminais. Surge 
como parcela importante do direito do ex-
-detento à ressocialização. Não atribui a nin-
guém o direito de apagar fatos ou reescrever 
a própria história, mas apenas assegura a 
possibilidade de discutir o uso que é dado aos 
fatos pretéritos, mais especificamente o modo 
e a finalidade com que são lembrados (g.n.).
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Quanto à regulamentação ao uso da internet, 
o Marco Civil da Internet (Lei nº. 12.965/14) 
garante a proteção à privacidade dos usuários 
da rede, por meio dos artigos 7º, incisos IV, V 
e IV e X. 

Art. 7 - O acesso à internet é essencial ao exer-
cício da cidadania, e ao usuário são assegura-
dos os seguintes direitos: IV – Inviolabilidade 
da intimidade e da vida privada, sua proteção 
e indenização pelo dano material ou moral de-
corrente de sua violação; V – Inviolabilidade e 
sigilo do fluxo de suas comunicações pela in-
ternet, salvo por ordem judicial, na forma da 
lei; VI – Inviolabilidade e sigilo de suas comu-
nicações e privadas armazenadas, salvo por 
ordem judicial.

Art. 10 - A guarda e a disponibilização dos re-
gistros de conexão e de acesso a aplicações de 
internet de que trata esta Lei, bem como de da-
dos pessoais e do conteúdo de comunicações 
privadas, devem atender à preservação da inti-
midade, da vida privada, da honra e da imagem 
das partes direta ou indiretamente envolvidas.

Ainda, referida norma, indiretamente e de for-
ma sucinta, prevê a possibilidade do direito ao 
esquecimento ser concedido, em seu artigo 7º, 
inciso X. Vejamos:

Art. 7 - O acesso à internet é essencial ao exercí-
cio da cidadania, e ao usuário são assegurados 
os seguintes direitos: [...] X – exclusão definitiva 
dos dados pessoais que tiver fornecido a deter-
minada aplicação de internet, a seu requeri-
mento, ao término da relação entre as partes, 
ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória 
de registros previstas nesta Lei;
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Como abordado, o direito ao esquecimento não é 
absoluto, uma vez que o referido direito sempre 
será avaliado com base na ponderação de dois di-
reitos fundamentais igualmente protegidos pela 
Constituição Federal que são o direito à liberdade 
de expressão e informação versus o direito à dig-
nidade e à privacidade da pessoa humana.

Nesse sentido, destaca-se que o direito à liber-
dade de expressão e informação está ampla-
mente protegido também pela Constituição Fe-
deral, na forma de direitos fundamentais, pelos 
artigos 5º, incisos IV, IX e XIV e 220 §2º. 

Art. 5 - Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, liberda-
de, igualdade, segurança e a propriedade, nos 
termos seguintes:

[...] IV – é livre a manifestação do pensamento, 
sendo vedado o anonimato; 

[...] IX – é livre a expressão da atividade inte-
lectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença;

[...] XIV – é assegurado a todos o acesso à infor-
mação resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional.”

Art. 220 – A manifestação do pensamento, a cria-
ção, a expressão e a informação, sob qualquer 
forma, processo ou veículo não sofrerão qual-
quer restrição, observado o disposto nesta Cons-
tituição. § 2º – É vedada toda e qualquer censura 
de natureza política, ideológica e artística.

Em complementação, há o Pacto de San 
Jose, Costa Rica, do qual o Brasil é signatário e 
que no artigo 13 prevê o direito de todo indiví-
duo à liberdade de pensamento e expressão.
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Art. 13 – Liberdade de pensamento e de expres-
são 1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de 
pensamento e de expressão. Esse direito inclui a 
liberdade de procurar, receber e difundir infor-
mações e ideias de qualquer natureza, sem con-
siderações de fronteiras, verbalmente ou por es-
crito, ou em forma impressa ou artística, ou por 
qualquer meio de sua escolha. 2. O exercício do 
direito previsto no inciso precedente não pode 
estar sujeito à censura prévia, mas a responsa-
bilidades ulteriores, que devem ser expressa-
mente previstas em lei e que se façam necessá-
rias para assegurar: a) o respeito dos direitos e 
da reputação das demais pessoas; b) a proteção 
da segurança nacional, da ordem pública, ou da 
saúde ou da moral públicas. 3. Não se pode res-
tringir o direito de expressão por vias e meios 
indiretos, tais como o abuso de controles ofi-
ciais ou particulares de papel de imprensa, de 
frequências radioelétricas ou de equipamentos 
e aparelhos usados na difusão de informação, 
nem por quaisquer outros meios destinados a 
obstar a comunicação e a circulação de ideias e 
opiniões. 4. A lei pode submeter os espetáculos 
públicos a censura prévia, com o objetivo exclu-
sivo de regular o acesso a eles, para proteção 
moral da infância e da adolescência, sem pre-
juízo do disposto no inciso II. 5. A lei deve proibir 
toda propaganda a favor da guerra, bem como 
toda apologia ao ódio nacional, racial ou religio-
so que constitua incitamento à discriminação, à 
hostilidade, ao crime ou à violência.

Para determinar qual dos princípios deve 
prevalecer diante do caso concreto, o Poder Ju-
diciário ou o próprio Poder Legislativo devem 
efetuar um sopesamento, ou seja, um exame 
de proporcionalidade em sentido estrito para 
chegar à melhor solução possível frente ao caso 
concreto, podendo-se com uma mesma colisão 
entre dois direitos idênticos se chegar a soluções 
diversas frente a casos concretos diferentes.
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Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao 
julgar dois casos acerca do direito ao esqueci-
mento, expôs brilhantemente os parâmetros 
de exercício da liberdade de expressão conso-
lidado da mais atual jurisprudência e que se 
encontra pautado nos seguintes pontos no STJ: 
“compromisso ético com a informação verossí-
mil; preservação dos direitos da personalidade, 
mitigados quando se tratar de pessoas notórias; 
vedação à crítica com o intuito difamatório de-
liberado; e contemporaneidade da notícia”. BU-
CAR, Daniel. Controle temporal de dados: o direito 
ao esquecimento. In civilistica.com.

A respeito do tema, é interessante men-
cionar juízo proferido pela desembargadora 
federal Mairan Maia, o qual afirma: “O exercí-
cio do direito à liberdade de expressão, assim 
como de todo direito albergado pela Constitui-
ção, não se compatibiliza com a prática de atos 
ilícitos em que sejam violados bens juridica-
mente protegidos”.

Ainda, o ministro Luis Felipe Salomão, em recen-
te juízo acerca do direito ao esquecimento, men-
ciona que a Constituição Federal de 1988 priori-
za o direito à dignidade da pessoa humana e os 
demais direitos protetivos da pessoa, devendo 
todos os direitos fundamentais estar em conso-
nância com o princípio da dignidade, sendo que 
este deve prevalecer.

VEJA O SITE

Tribunal Regional Federal 
da 3ª. Região. Agravo de 

Instrumento 156152. 
Relatora desembargadora 

federal Mairan Maia
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STJ – RESP nº. 1.334.097\RJ – Relator Ministro 
Luis Felipe Salomão – Julgado em 28.5.2013 
– Publicado em 10.9.2013: “parece sinalizar 
que, no conflito aparente entre esses bens 
jurídicos de especialíssima grandeza, há, de 
regra, uma inclinação ou predileção consti-
tucional para soluções protetivas da pessoa 
humana, embora o melhor equacionamento 
deva sempre observar as particularidades do 
caso concreto. Isto porque, logo no artigo 1, 
inciso III, a Constituição Federal assegurou a 
dignidade da pessoa humana como mais que 
um direito, um fundamento da República, ou 
seja, “uma lente pela qual devem ser interpre-
tados os demais direitos posteriores”. Assim, 
Salomão prossegue: “A cláusula constitucio-
nal da dignidade da pessoa humana garante 
que o homem seja tratado como sujeito cujo 
valor supera ao de todas as coisas criadas 
pelo próprio, como o mercado, a imprensa e 
até o Estado [...]”

Ademais, no seu artigo 220, a Constitui-
ção especifica que a liberdade de expressão 
deve resguardar a inviolabilidade da intimida-
de, da vida privada, da honra e da imagem das 
pessoas, conforme se observa no §1º do artigo 
retro. E, em complementação, o §3º do artigo 
222, em alguma medida, dirige o exercício de tal 
liberdade, ao afirmar que “os meios de comuni-
cação social eletrônica, independentemente da 
tecnologia utilizada para a prestação do serviço, 
deverão observar os princípios enunciados no 
art. 221”, princípios dos quais se destaca o dis-
posto no inciso VI: “respeito aos valores éticos e 
sociais da pessoa e da família”.
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Neste passo, há explícita limitação constitucio-
nal à liberdade de informação, fundada na in-
violabilidade da dignidade, da vida privada, da 
honra, da imagem e nos valores da pessoa e da 
família. A sinalização é de que, na colisão entre 
os direitos fundamentais em questão, há uma 
inclinação ou proteção constitucional para so-
luções protetivas da pessoa humana, embora 
sempre deva haver uma análise detalhada do 
caso concreto.

Isto porque, embora o direito à privaci-
dade e à dignidade da pessoa humana deva ser 
resguardado, o direito à liberdade de expressão 
também possui suma importância e está igual-
mente amparado na Carta Republicana, tendo 
em vista sua importância para a vigência de um 
Estado democrático de direito e para evitar a 
existência da repudiada censura, ou, até mes-
mo, evitar a remoção de informações históricas.
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Antes mesmo de surgir a discussão literal acerca 
do direito ao esquecimento, o Judiciário brasilei-
ro já havia decidido inúmeros casos concretos 
sobre a colisão entre o direito à liberdade de ex-
pressão e o direito à privacidade e dignidade, em 
que ora um, ora outro são assegurados. Dentre 
tais julgados merece destaque o seguinte:

 [...] I – A liberdade de informação e de manifes-
tação do pensamento não constituem direitos 
absolutos, sendo relativizados quando colidi-
rem com o direito à proteção da honra e da 
imagem dos indivíduos, bem como ofenderem 
o princípio constitucional da dignidade da pes-
soa humana [...] (STJ RESP N. 783.139/ES, relator 
ministro Massami Uyeda; data de julgamento: 
11/12/2007, T4 – quarta turma) (g.n.).

Em 2013, o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), de forma inédita, decidiu sobre direito ao 
esquecimento em dois casos que não envolve-
ram a internet. Em um deles foi concedido o di-
reito ao esquecimento ao autor da ação como 
uma vertente à preservação de sua privacidade 
e dignidade. Já no outro caso, não foi concedido 
o direito ao esquecimento à família da vítima de 
um assassinato, uma vez que o STJ considerou 
que o caso tinha relevância social e fazia parte 
da história de nosso país. 

Segue breve trecho da ementa do acórdão que 
garantiu o direito ao esquecimento a um acusa-
do de ter participado do episódio da chacina da 
Candelária, em 1993, no Rio de Janeiro:

[...] No caso, permitir nova veiculação do fato, 
com a indicação precisa do nome e imagem do 
autor, significaria a permissão de uma segunda 
ofensa à sua dignidade, só porque a primeira já 
ocorrera no passado, uma vez que, como bem 
reconheceu o acórdão recorrido, além do crime 
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em si, o inquérito policial consubstanciou uma 
reconhecida “vergonha” nacional à parte [...] 
(STJ – RESP nº. 1.334.097\RJ – relator ministro 
Luis Felipe Salomão – julgado em 28.5.2013 – 
publicado em 10.9.2013).

Por outro lado, Salomão adverte no 
julgado em destaque que o direito ao esque-
cimento quando aplicado à internet pode ga-
nhar contornos diferenciados, que desafia so-
luções técnicas e requer uma solução jurídica 
e legislativa específica, tendo em vista a possi-
bilidade de compartilhamento de informações 
e circulação internacional de conteúdo, que 
pode tangenciar temas sensíveis, como a sobe-
rania dos estados-nações.

STJ – RESP nº 1.334.097\
RJ – relator ministro  

Luis Felipe Salomão – 
julgado em 28.5.2013 

– publicado em 10.9.2013.
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É fundamental mencionar que não há previsão 
legal quanto ao prazo para o exercício do direi-
to ao esquecimento. Tendo em vista o princípio 
do direito da personalidade, pode-se considerar 
que se trata de um pedido imprescritível. Ou seja, 
enquanto perdurar a publicidade de dados pes-
soais que possam causar constrangimento ao 
sujeito envolvido, tal direito poderá ser exercido.

Nesse contexto, levanta-se a discussão 
sobre quais soluções seriam viáveis e eficazes 
para garantir o direito ao esquecimento, seja 
por medidas extrajudiciais ou judiciais, seja por 
preventivas ou repressivas.

Tais medidas podem ser adotadas não só 
em relação a provedor, portal de notícia ou qual-
quer veículo que tenha propagado a informação 
indesejada, mas também contra os buscadores 
de conteúdo na internet, como, por exemplo, o 
Google Search.

A propositura de medidas contra os bus-
cadores é mais eficiente quando o conteúdo que 
se almeja esquecer está propagado em diversas 
fontes, nacionais ou até mesmo internacionais, 
uma vez que a informação permanece disponí-
vel nos portais publicados, porém sua localiza-
ção fica mais difícil.

Já para aquelas publicações que os pró-
prios usuários postam em suas redes sociais so-
bre si mesmos e que não foram replicadas por 
terceiros, a solução é bem mais simples, pois o 
responsável pelo conteúdo tem condições de 
removê-lo.

Possíveis soluções 
para garantir 
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do direito ao 
esquecimento  
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A especialista em Direito Digital Juliana Abrusio 
relata que uma alternativa para evitar a localiza-
ção de conteúdos indesejados na web consiste 
“na inserção, na página de internet relacionada, 
de um bloqueador técnico, capaz de impedir 
que essa página seja encontrada pelo mecanis-
mo de pesquisa de buscadores como o Google”.

Já para o desembargador federal Rogério 
de Meneses Fialho Moreira, o meio mais eficaz 
de garantir o direito ao esquecimento seria me-
diante uma mera solicitação extrajudicial da ví-
tima, como adotado na Espanha, local em que 
“nenhum cidadão que não goze da condição de 
personagem pública, nem seja objeto de um 
fato de relevância pública, tem de se conformar 
com seus dados pessoais circulando na rede”.

Nesse sentido, é interessante ressaltar que 
os provedores de informação, como Google e Fa-
cebook, já tomaram medidas para que os indiví-
duos possam solicitar extrajudicialmente a remo-
ção de conteúdos ofensivos ao esquecimento ou à 
privacidade, por meio de um campo denominado 
“Denúncia” (Olhar Digital In uol.com). Ainda assim, 
tais provedores, assim como outros que atuam na 
web, se mostram extremamente resistentes quan-
to à remoção de conteúdo de forma extrajudicial.

São comuns os casos em que os prove-
dores não realizam a exclusão de publicações, 
mesmo depois de o conteúdo ter sido “denun-
ciado”. O próprio Google – e os demais buscado-
res – alegam que não seria possível haver a de-
sindexação de um conteúdo sem desrespeitar a 
liberdade de expressão, de modo a prejudicar a 
sociedade da informação, o que leva as pessoas 
a buscar os meios judiciais para garantir seu di-
reito ao esquecimento.
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Nesse sentido, destaca-se que o Marco Civil da 
Internet, por meio do artigo 21, determina que 
o provedor, se for notificado extrajudicialmente 
e não fizer a remoção de conteúdo que tenha 
cenas de nudez ou atos sexuais, poderá ser res-
ponsabilizado na esfera legal.

Outra medida extrajudicial possível é a 
contratação, pelas pessoas lesadas, de empre-
sas especializadas em administrar a sua repu-
tação na internet, destacando-se dentre elas 
o site britânico www.justdelet.me, o site Repu-
tationDefender e, no Brasil, o site  Legaltech. Se-
gundo o perito digital José Antonio Milagre, a 
empresa atua por meio de publicações de con-
teúdos positivos na internet, de modo a afastar 
os resultados negativos do topo dos resultados 
localizados no Google, mantendo-os, conse-
quentemente, em nível de acesso baixo. GENES-
TRETI, Guilherme; VINES, Juliana. Superexposição 
na web deixa nossa reputação mais vulnerável. In: 
Folha de S.Paulo.

VEJA O SITE

Medidas 
extrajudiciais 
cabíveis

273

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/935603-superexposicao-na-web-deixa-nossa-reputacao-mais-vulneravel.shtml


DIREITO AO ESQUECIMENTO ONLINE

Já é sabido que, se de um lado vivemos em uma 
era de avanços tecnológicos dinâmicos e céle-
res, capazes de disseminar um conteúdo ofensi-
vo em questão de segundos no ambiente virtual, 
por outro temos um direito processual engessa-
do e formal, o que dificulta, por si só, a proteção 
de direitos violados por meios virtuais.

Contudo, se torna cada vez mais comum 
pessoas recorrerem ao Judiciário para pleitear 
a remoção de conteúdo existente na internet. 
Assim, apesar de em muitos casos os tribunais 
reconhecerem a existência do direito ao esque-
cimento de determinado usuário, resta a difícil 
missão de garantir a sua efetividade, não só pela 
facilidade de propagação e replicação do conteú-
do, como também pela resistência em cumprir 
decisões judiciais relacionadas à remoção de 
conteúdo, pelos provedores de aplicação, como 
os gigantes do setor Google, Twitter e Facebook.

Tais ações podem ser ajuizadas tanto con-
tra o provedor que hospeda o conteúdo ofensi-
vo, como contra os sites de busca. “Estes últimos, 
aliás, trazem maior ameaça ao direito ao esque-
cimento, uma vez que consistem em um centra-
lizador de todas as informações disponíveis na 
internet, gerando maior impacto e agravando o 
dano, quando existente”, conforme leciona a es-
pecialista em direito digital Juliana Abrusio.

Nesse sentido, tendo em vista que o con-
teúdo ofensivo muitas vezes está publicado em 
diversos sites, o melhor a fazer é o ajuizamento 
de ação judicial contra os sites de busca – como 
Google, Yahoo!, Bing –, com o pleito de que estes 
indexem, liminarmente, os resultados ofensivos 
atrelados ao indivíduo para, ao menos, se difi-
cultar o acesso às referidas informações. 
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É importante mencionar que o exercício ao direi-
to ao esquecimento deve ser utilizado com caute-
la, vez que em certos casos é possível que ocorra 
o chamado “efeito Streisand” (Definição: ““termo 
utilizado nos casos em que um fato até então pra-
ticamente anônimo ou despercebido (como uma 
foto, um vídeo, uma ação judicial) ganha visibilida-
de mundial através da internet devido à interferên-
cia da própria pessoa que se sentia incomodada ou 
ofendida com o objeto, tentando, por algum meio, 
censurá-lo.” (Reis, Rosana Taynara Braga e Rafael 
Rodrigues da Costa - Efeito Streisand e WikiLeaks: 
estudo de um caso concreto sobre como um fenô-
meno típico da web 2.0 pode ajudar a alavancar ou 
a minar a divulgação de informações, pág. 01) – In 
ABCIBER: Associação Brasileira de Pesquisadores 
em Cibercultura), quando a medida adotada para 
remover o conteúdo ofensivo do veículo midiáti-
co gera um efeito reverso e proporciona maior 
repercussão a informação antiga, que em muitas 
vezes já estava esquecida.

Um exemplo foi a ação em que a apre-
sentadora Xuxa Meneghel moveu contra o Goo-
gle, exigindo a remoção de vídeos com conteú-
do erótico gravados há mais de 20 anos. O que 
estava praticamente esquecido foi redescoberto 
pelos usuários da rede, e ganhou maior reper-
cussão em vez de garantir o esquecimento de-
sejado por ela. 

Uma alternativa para evitar o “efeito Streisand” 
é o trâmite das ações por meio da concessão de 
segredo de justiça pelo Judiciário, conforme dis-
posto no artigo 5º, LV da Constituição Federal.

Art. 5 - LX: a Lei só poderá restringir a publici-
dade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou interesse social o exigirem.
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Um meio para se garantir a remoção ou retifica-
ção de dados antigos consiste no remédio cons-
titucional habeas data, que deve ser concedido 
nas situações descritas no artigo 7º, da Lei nº 
9.507/1997. Importante mencionar que, por inte-
ligência do disposto no parágrafo único do artigo 
1º da referida lei, o habeas data protege o indiví-
duo não somente quanto aos bancos de dados 
das entidades governamentais, mas também 
quanto aos bancos de dados de caráter público, 
geridos por pessoas privadas, desde que tais in-
formações possam ser transmitidas a terceiros 
ou que não sejam de uso privativo do órgão ou 
entidade produtora ou depositária dos dados. 

Art. 7 – Conceder-se-á habeas data: I – para 
assegurar o conhecimento de informações re-
lativas à pessoa do impetrante, constantes de 
registro ou banco de dados de entidades gover-
namentais ou de caráter público; II – para a reti-
ficação de dados, quando não se prefira fazê-lo 
por processo sigiloso, judicial ou administra-
tivo; III – para a anotação nos assentamentos 
do interessado, de contestação ou explicação 
sobre dado verdadeiro, mas justificável e que 
esteja sob pendência judicial ou amigável.

Outro meio judicial cabível para garantir 
o direito ao esquecimento é a chamada ação de 
obrigação de fazer, com pedido de tutela de ur-
gência, que pode ser movida contra o provedor 
de aplicação ou buscador de conteúdo, para que 
determinada informação seja removida da web 
ou desindexada do buscador, em caráter liminar.

Nesse sentido, por determinação do Mar-
co Civil da Internet, o provedor de aplicação, 
salvo exceções legais, só poderá ser respon-
sabilizado pela manutenção de determinado 
conteúdo hospedado em sua plataforma após 
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haver ordem judicial expressa que determine a 
remoção do conteúdo. A referida ordem judicial 
deverá conter “identificação clara e específica do 
conteúdo apontado como infringente, que per-
mita a localização inequívoca do material” (arti-
go 19, §1º do Marco Civil da Internet).

Recentemente, o Tribunal de Justiça de 
São Paulo determinou que o Google removes-
se todos os vídeos em que aparecesse o jovem 
Nissim Ourfali da plataforma YouTube, inde-
pendentemente da especificação do conteúdo 
(apontamento da URL). Em contrapartida, a 
Google apresentou recurso especial, passível de 
julgamento, por alegar que seria inviável a re-
moção do conteúdo nestes termos.

Assim como no caso de Nissim Ourfali, a 
maior dificuldade da questão consiste no meio 
de garantir a efetividade da medida judicial, que 
assegura o direito ao esquecimento, seja pela 
facilidade de compartilhamento do conteúdo, 
seja porque os provedores de aplicação, como 
os portais Facebook e Google, alegam impossi-
bilidade técnica de cumprir as determinações. 

Dessa forma, para que um indivíduo con-
siga remover conteúdos antigos da internet por 
meio de ordem judicial, é necessário que impe-
tre um remédio constitucional denominado ha-
beas data ou que ajuíze uma ação cível de obri-
gação de fazer contra o provedor de conteúdo 
que armazena os conteúdos ofensivos, ou do 
site de busca ao qual o conteúdo esteja indexa-
do, com pedido liminar de tutela de urgência, 
apontando especificamente o conteúdo eletrô-
nico que almeja remover (URL).

Recurso de Apelação  
nº 0192672-

12.2012.8.26.0100 – 
Tribunal de Justiça  

de São Paulo
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Com as novas tecnologias, enfim o homem con-
seguiu tornar a lembrança uma regra e o esque-
cimento uma exceção. Esse fenômeno, em longo 
prazo, pode acarretar consequências potencial-
mente nocivas, principalmente à privacidade e à 
dignidade humanas. Uma vez publicado ou ar-
mazenado na internet, o conteúdo permanece 
eternamente acessível aos usuários da rede, em 
âmbito global.

O grande problema do acesso à “infor-
mação antiga” consiste em que, quanto mais o 
tempo passa, mais a informação perde o seu 
contexto e se torna menos fidedigna. Ademais, 
é natural do homem o desejo de mudar e se es-
quecer de alguns sentimentos e fatos indesejá-
veis, o que faz parte de seu processo de evolu-
ção e amadurecimento.

Nesse cenário, surge na Europa, com base 
no Direito Penal, o Direito ao Esquecimento, a 
partir da ideia de que, até mesmo quem é con-
denado pela prática de um crime, depois de de-
terminado tempo, tem o direito de ter apagadas 
todas as consequências penais de seu ato, para 
que tenha uma oportunidade de recomeço.

Assim, é possível definir direito ao esqueci-
mento como a escolha de um indivíduo de remo-
ver da internet conteúdos verdadeiros, ou não, 
sobre si, que foram publicados/coletados ou cole-
tados outrora, seja por si mesmo ou por terceiros, 
devendo, para tanto, haver dois fatores essenciais 
para tal remoção: 

1 – o passar do tempo e a consequente 
descontextualização da informação; 

2 – a irrelevância da informação para a so-
ciedade.
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Esse direito está protegido como uma vertente 
do direito à privacidade e à dignidade da pes-
soa humana. Contudo, ele não é absoluto e deve 
ser analisado caso a caso. Se, por um lado, en-
contra respaldo legal, por outra, sua aplicação 
colide com a garantia constitucional do direito 
à liberdade de expressão, igualmente protegi-
da, sendo certo que conteúdos históricos jamais 
poderão ser removidos ou esquecidos. Assim, 
caberá ao Judiciário o sopesamento dos direitos 
para determinar qual deverá prevalecer.

Também é importante frisar a possibili-
dade de obtenção de decisão judicial favorável à 
preservação do chamado direito ao esquecimen-
to, sem, no entanto, se alcançar a efetividade da 
medida, por questões técnicas. Por esse motivo, 
é essencial o acompanhamento de um time jurí-
dico especializado para que as medidas adequa-
das sejam tomadas de forma célere e certeira.

Risco à dignidade
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A criação da internet e os frequentes avanços e 
desenvolvimentos a que a rede está submetida 
alteraram permanentemente os meios de co-
municação e, especialmente, a forma como os 
indivíduos passaram a se relacionar entre si e 
com a sociedade como um todo.

Isso porque, até o seu advento, a obten-
ção e o compartilhamento de informações era 
elitizada, dependendo de um número limitado 
de fontes para a sua veiculação ao público, que, 
por vezes, acabava à mercê de ideologias ou con-
trole por parte dos detentores das informações. 

No entanto, os avanços tecnológicos fa-
cilitaram o acesso às informações, tornando a 
interatividade entre os indivíduos muito mais 
dinâmica. Atualmente, os internautas transitam 
constantemente entre os papéis de interlocuto-
res e de articuladores de conteúdo.

Em outras palavras: uma mesma pessoa 
pode, inicialmente, receber a informação de 
forma passiva, mas, a partir do momento em 
que a comenta ou a replica integralmente em 
seu espaço pessoal virtual, como seria o caso 
de um perfil social ou um blog, torna-se ativa-
mente responsável pelo conteúdo, passando 
a exercer um papel ativo com relação àquela 
informação endossada.

Assim, são inegáveis os benefícios tra-
zidos pelos avanços tecnológicos, na medida 
em que facilitam o acesso e o intercâmbio de 
informações entre pessoas das mais variadas 
nacionalidades, posicionamentos políticos, 
ideológicos e crenças, possibilitando intera-
ções anteriormente consideradas praticamen-
te impossíveis.
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Simplificando, o espaço virtual se tornou um 
palco público, de fácil acesso, aberto às mais di-
versas opiniões e pensamentos, contando com 
uma potencial plateia de bilhões de usuários.

De fato, a popularização do acesso à inter-
net multiplicou de forma exponencial o número 
de usuários interessados nos conteúdos dispo-
nibilizados no meio virtual. Um levantamento 
feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) em 2014 já apontava que mais da 
metade dos domicílios brasileiros tinha acesso à 
internet. “Internet chega pela 1ª vez a mais de 50% 
das casas no Brasil, mostra IBGE”, In G1

Nesse contexto, quanto maior o núme-
ro de pessoas com acesso à rede, maior a re-
levância das informações disponibilizadas nesse 
meio. Essa realidade é tão clara que os próprios 
veículos midiáticos, embora continuem com ver-
sões impressas, migraram para o mundo virtual, 
onde atualizam notícias em tempo real, acom-
panhando de forma extremamente dinâmica os 
acontecimentos no mundo off-line.

Se no passado as informações eram deti-
das por uma elite de fontes, passíveis de selecio-
nar os dados ou situações que poderiam revelar 
ao público de acordo com seus próprios inte-
resses, facilitando a manipulação da sociedade, 
hoje, com a evolução tecnológica nos meios de 
comunicação, esse tipo de controle se tornou 
inviável, na medida em que os usuários compar-
tilham acontecimentos que tenham vivenciado 
em tempo real, os quais são prontamente aces-
sados por seus seguidores e, depois, comparti-
lhados para o restante dos internautas.

VEJA O SITE

A revolução 
tecnológica 
nos meios de 
comunicação

285

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/internet-chega-pela-1-vez-mais-de-50-das-casas-no-brasil-mostra-ibge.html


REMOÇÃO DE CONTEÚDO E VIRALIZAÇÃO

Assim, é inegável a relevância do meio virtual 
como forma de propagação de informações 
entre indivíduos. As redes sociais e demais 
plataformas que possibilitam a fácil comuni-
cação entre usuários criaram, ainda, uma es-
pécie de persona on-line aos seus usuários, ou 
seja, uma forma de expressão de cada pessoa 
no meio virtual.

Nesse contexto, é fácil concluir que o ser 
humano, adepto às novas tecnologias, conta 
com uma “existência real”, física, assim como 
outra, no meio virtual, representada pelos con-
teúdos postados e associados à sua pessoa.

Por meio de seus espaços pessoais, os 
usuários da internet passam a postar matérias, 
trocam experiências e compartilham conteúdos, 
tornando-se verdadeiros autores de cada peda-
ço de informação vinculado ao seu nome – ainda 
que este seja um pseudônimo ou um perfil falso.

No entanto, a falta de educação digital e 
conscientização de muitos usuários culminam 
em atos praticados no meio virtual capazes de 
produzir severos prejuízos ao próprio usuário, 
assim como a terceiros.

Brilhantemente, no julgamento da Apela-
ção Cível nº 1491587-2, o magistrado Francisco 
Luiz Macedo Junior esclareceu que é “preciso 
ponderar que, atualmente, as redes sociais são 
utilizadas diariamente como extensão do con-
vívio social, havendo uma espécie de crença de 
que se está falando só entre amigos”.

TJPR,  
Apelação Cível 1491587-2, 

Des. Rel. Francisco Luiz 
Macedo Júnior,  

julgamento em 2.6.2016.
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Verifica-se, efetivamente, que comumente indi-
víduos compartilham mensagens e conteúdos 
por vezes ofensivos ou de mau gosto, sob a ilu-
são de que apenas seus amigos ou conhecidos 
teriam acesso a tais informações, ignorantes de 
que as postagens no meio virtual podem ser vi-
sualizadas por milhares de internautas em ques-
tões de segundos, gerando danos, por vezes, in-
calculáveis e bastante reais.

Um eventual desabafo exaltado sobre de-
terminada empresa, a divulgação de uma ima-
gem íntima ou a propagação de uma inverdade 
tornam os usuários, autores dos conteúdos, res-
ponsáveis pelos prejuízos deles advindos, espe-
cialmente nos casos em que as postagens são 
visualizadas por outros usuários.
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Os avanços tecnológicos associados aos meios 
de comunicação transformaram a internet em 
um dos principais loci para o intercâmbio de in-
formações. Dessa forma, o espaço virtual se tor-
nou um poderoso instrumento de comunicação, 
efetivo e de fácil propagação.

Independentemente das inovações as-
sociadas à sua utilização, os usuários devem 
sempre agir de acordo com os ditames legais, 
respeitando os direitos de terceiros, sob o risco 
de serem responsabilizados por ilícitos pratica-
dos no meio virtual. Isso porque, ao contrário 
do que muitas pessoas acreditam, o meio vir-
tual não pode ser interpretado como um novo 
território pendente de regulamentação própria, 
mas tão somente como simples instrumento, 
que pode ser utilizado para a prática de situa-
ções já devidamente previstas e amparadas 
pela legislação vigente.

Os direitos da personalidade, por exem-
plo, têm tutela constitucional, conforme previs-
to no inciso X do emblemático artigo quinto da 
Constituição Federal, que expressamente deter-
mina a inviolabilidade da intimidade, da vida pri-
vada, da honra e da imagem das pessoas, asse-
gurado o direito a indenização pelos prejuízos, 
tanto dos de ordem pecuniária quanto dos de 
moral, decorrentes de sua violação.

O ilustre doutrinador Alexandre de Mo-
raes, em sua obra Direito Constitucional, ensina 
que as proteções previstas aos direitos da per-
sonalidade também se aplicam às pessoas ju-
rídicas. Além disso, a Constituição Federal tam-
bém garante, no inciso XXIX do mesmo artigo, a 
proteção à propriedade das marcas, aos nomes 
de empresas e a outros signos distintivos.

A proteção dos 
direitos violados 
por ilícitos 
praticados na 
internet
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Aprofundando tais diretrizes fornecidas pela 
carta magna, o Código Civil determina que o 
nome de uma pessoa, física ou jurídica, não 
pode ser empregado por terceiros em publica-
ções que o exponham ao desprezo público de 
forma injusta e indevida, podendo ser solicitada 
a sua remoção pela pessoa atingida, resguarda-
dos os direitos de indenização por eventuais da-
nos decorrentes de tal ato. 

No ambiente das comunicações virtuais, 
é mandatório que os usuários adotem todas as 
cautelas necessárias para a garantia de que os 
conteúdos que tenham criado ou disponibiliza-
do não entrem em conflito ou configurem viola-
ções aos direitos de terceiros, sob o risco de se-
rem considerados responsáveis pela reparação 
de danos às pessoas atingidas.

O Judiciário brasileiro tem adotado o po-
sicionamento pacífico e em harmonia com os di-
tames legais no sentido de que, em tais casos, o 
responsável pela postagem poderá ser obrigado 
a removê-la, assim como indenizar os prejuízos 
materiais e morais decorrentes da propagação 
do conteúdo ilícito.

O dano material, em regra, configura-se 
como todo e qualquer prejuízo de ordem pe-
cuniária que tenha sofrido a parte em decor-
rência direta de divulgação e propagação do 
conteúdo ilícito, sendo, contudo, necessário 
que a parte comprove de forma adequada os 
valores gastos.

No que se refere ao prejuízo de ordem 
moral, tratando-se o ofendido de pessoa física, 
o dano pode ser analisado em duas esferas dis-
tintas, mas que dialogam entre si. 
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Por um lado, há o sofrimento interno encarado 
pelo indivíduo, consubstanciado na ofensa à sua 
honra subjetiva, caracterizado como dor, angús-
tia, sofrimento, aflição, desânimo, desespero, 
sentimentos estes que devem ser intimamente 
ligados ao conteúdo.

De outro, há a estima da sociedade sobre 
o indivíduo ofendido, o que é também conhe-
cido como honra objetiva. Em outras palavras, 
restará igualmente configurado o dano moral 
quando a postagem influenciar de forma negati-
va em como o ofendido é percebido e recebido 
por aqueles à sua volta.

Tratando-se de pessoas jurídicas como 
alvos de conteúdos ilícitos postados na internet, 
o entendimento adotado pelo poder judiciário 
é bastante similar àquele referente às pessoas 
naturais, devendo o responsável pela disponibi-
lização e propagação do conteúdo arcar com os 
prejuízos de ordem material advindos do mes-
mo, além de garantir sua remoção.

Ainda que o tema danos morais relacio-
nados às empresas ou corporações tenha ren-
dido inúmeros debates no passado, atualmente 
o posicionamento que nos parece mais sensato 
é aquele no sentido de que a pessoa jurídica, 
ainda que se trate de uma persona fictícia, pode 
ter sua esfera moral abalada nas hipóteses em 
que tenha sua imagem e reputação prejudicada 
perante a sociedade e, por consequência, seus 
consumidores.
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O ensinamento do brilhante doutrinador Anto-
nio Jeová Santos reforça tal entendimento: 

Embora não seja titular de honra subjetiva que 
vem a ser a dignidade, o decoro e a autoestima, 
caracteres exclusivos do ser humano, a pessoa 
jurídica detém honra em seu substrato objetivo. 
Sempre que o seu bom nome, reputação ou 
imagem (no sentido lato da expressão) forem 
vilipendiados em decorrência da ilicitude 
cometida por alguém, o direito deve estar 
presente para sujeitar o agressor à indenização 
por dano moral.

Assim, verifica-se que o entendimento 
pacífico adotado pelo poder judiciário aponta 
no sentido de que é devida a remoção de con-
teúdos ilícitos que violem direitos de terceiros, 
sejam pessoas físicas, sejam jurídicas, assim 
como a compensação por prejuízos decorren-
tes de tal prática.

SANTOS, Antonio Jeová  
Dano Moral Indenizável. 6ª ed.  
São Paulo: Jus Podivm, 2016. p. 111
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Entretanto, o fenômeno da viralização de con-
teúdos tem se demonstrado um verdadeiro 
desafio, uma vez que dificulta o controle de de-
terminada postagem, sendo certo que o atual 
molde dos processos judiciais é inadequado 
para lidar com essa espécie de situação.

Considera-se um conteúdo como viral 
quando sua disponibilização ocorre de forma 
descontrolada e desenfreada, possibilitando 
que milhares de usuários tenham acesso ao seu 
teor de forma instantânea e epidêmica.

Não por acaso, o termo faz alusão à dis-
seminação de doenças, quando o único porta-
dor de um determinado vírus ou bactéria pode 
transmiti-lo a outras pessoas simultaneamente, 
as quais, por sua vez, tornam-se portadoras e 
expõem o agente ativo da doença a outras pes-
soas, e assim sucessivamente.

Da mesma forma ocorre com as informa-
ções no meio virtual: um internauta entra em 
contato com um conteúdo e o compartilha com 
seus amigos, que agem de forma semelhante e 
sucessiva até que a publicação alcance diversas 
visualizações e tenha impactado um número 
significante de usuários.

O fenômeno, em si, não é necessaria-
mente algo negativo. Para uma empresa espe-
cializada em marketing digital, por exemplo, a vi-
ralização de uma campanha equivale ao sucesso 
desta, na medida em que garante que um eleva-
do número de internautas – e, portanto, possí-
veis consumidores – tenham acesso ao teor do 
material publicitário.
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Por outro lado, caso a postagem que tenha se 
tornado viral seja de cunho negativo, ilícito, ca-
paz de infringir e violar direitos de terceiros, é 
inegável que os danos sofridos serão exponen-
ciais na medida em que um número incontável 
de pessoas estará em contato com o conteúdo.

É importante salientar um relevante pon-
to destacado pelo antropólogo Vinicius Santuc-
ci Rossini, que reiterou que a viralização de um 
conteúdo não significa, necessariamente, que 
este será replicado de forma idêntica por todos 
os internautas que a ele tiverem acesso. ROSSI-
NI, Vinicius Santucci. “Os manjadores entenderão: 
os conteúdos virais e a sociabilidade no ciberes-
paço”. In Ponto Urbe [Online]. 

De fato, é comum que modificações se-
jam feitas ao conteúdo, como a adição de um 
comentário ou a elaboração de um novo con-
teúdo que tenha o originário como base.

É inegável, no entanto, que os prejuízos 
se agravam em casos em que um determinado 
conteúdo prejudicial se torna viral, potenciali-
zando o agravo especialmente à esfera moral do 
atingido, o que torna providencial uma atuação 
efetiva em defesa de seus direitos.

VEJA O SITE
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A legislação brasileira garante uma série de di-
reitos às pessoas sob sua jurisdição, sejam es-
tas naturais, sejam jurídicas. De acordo com um 
raciocínio lógico, reconhecido que uma pessoa 
tenha o direito de exigir a remoção de um con-
teúdo que atinja sua honra subjetiva ou objetiva, 
esse entendimento continua válido para a remo-
ção de dez, cem, mil ou milhares de conteúdos 
publicados em violação aos seus direitos.

Entretanto, é certo que as regras proces-
suais e a própria estrutura das demandas jurí-
dicas não se demonstram adequadas para lidar 
com um pedido complexo como a remoção de 
conteúdos viralizados.

Isso porque, atualmente, verifica-se a 
existência de duas regras processuais que se de-
monstram como entrave para a solução judicial 
destas questões. Uma delas é a previsão legal de 
que, em regra, os pedidos devem estar delimita-
dos no momento da propositura da ação; a se-
gunda é o entendimento pacificado no sentido 
de que as decisões de remoção devem incluir de 
forma clara e precisa a URL do conteúdo.

Tratando-se de conteúdo cujas divulgação 
e propagação assumiram proporções epidêmi-
cas, é comum que, após a propositura da deman-
da, novos conteúdos sejam disponibilizados em 
novas URLs. Nessas ocasiões, a parte autora se vê 
obrigada a requerer o aditamento do pedido ini-
cial, o que pode não ser concedido pelo magistra-
do ou protestados pela parte contrária, o que sig-
nificaria a imposição da propositura de uma nova 
demanda, sobre novo objeto e com iguais partes, 
configurando um novo ônus à parte ofendida que 
tão somente pretende ver seus direitos constitu-
cionalmente previstos devidamente tutelados.
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Além disso, sendo necessária a identificação es-
pecífica da URL de cada conteúdo na ordem que 
determina sua remoção, o combate aos efeitos 
de conteúdos virais se torna um trabalho com-
plexo, exigindo uma nova movimentação do po-
der judiciário a cada novo conteúdo identificado.

Nesse contexto, muitas vezes, os magis-
trados optam por indeferir o pedido de adita-
mento da petição inicial para a inclusão de no-
vos pedidos justamente porque temem que a 
admissão da expansão dos pedidos a cada novo 
desdobramento do conteúdo possa originar 
uma demanda judicial infinita, ideia que não os 
agrada, sobretudo considerando a atual pressão 
imposta pelo Conselho Nacional de Justiça para 
que os processos sejam extintos dentro de um 
prazo considerável.

Portanto, parece-nos claro que a estru-
tura processual atual, em que pese tenha sido 
recentemente modificada, é incompatível para 
a adequada solução de situações que envol-
vam a viralização de um conteúdo comparti-
lhado na internet.

Entretanto, tais dificuldades não podem 
significar a negativa do Judiciário em tentar 
encontrar uma alternativa adequada ao trata-
mento dessas questões, na medida em que re-
cusar ou dificultar a remoção de um conteúdo 
reconhecidamente ilícito simplesmente porque 
o controle de um conteúdo seria impossível ou 
porque os novos pedidos poderiam causar um 
tumulto ao processo implica em onerar ainda 
mais a parte ofendida.
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Como exemplo, podemos mencionar decisão 
exarada pela ilustre magistrada paulista Maria 
Rita Rebello Pinho Dias, que contemplou nos au-
tos do processo nº 1041701-27.2014.8.26.0100 
a incompatibilidade entre as regras processuais 
usualmente utilizadas e conflitos referentes ao 
controle de conteúdos viralizados. Dessa for-
ma, de ofício, reconheceu que uma ação judicial 
proposta deveria ser compreendida como uma 
demanda com pedido indefinido, de modo que, 
julgada a ação, seria possível solicitar a remoção 
de conteúdos em sede de execução de sentença.

De fato, é possível verificar uma crescen-
te preocupação da sociedade com a resolução 
de conflitos desta estirpe. O Projeto de Lei nº 
5.203/2016 propõe a inclusão do artigo 20-A à 
Lei nº 12.965/2014, conhecida como Marco Civil 
da Internet, determinando que os provedores 
de aplicação garantam e remoção de conteúdos 
semelhantes com base em uma única decisão, 
cujos efeitos poderão ser estendidos a novos 
conteúdos, disponibilizados após a propositura 
da demanda judicial.

Considerando que propostas legislativas 
demonstram uma interpretação da demanda da 
sociedade, é coerente concluir que se espera do 
Judiciário a mesma preocupação com o tema, 
na medida em que se trata de questão extrema-
mente danosa por suas próprias particularida-
des, a respeito da qual tal Poder não pode nem 
deve se manter inerte.
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O meio virtual representa um importante instru-
mento utilizado para a prática de atos jurídicos 
diversos. Desta forma, é primordial que todos os 
internautas atuem em concordância com a legis-
lação vigente, sob o risco de serem responsabili-
zados por atos ilícitos praticados na internet.

Considerando que, atualmente, a realida-
de on-line tem se tornado tão importante quan-
to o meio real, conteúdos ilícitos que tenham 
sido publicados virtualmente e que configurem 
violação aos direitos de uma terceira pessoa 
configuram hipóteses de inequívoco dano, pas-
sível de reparação.

Os danos experimentados nesses casos 
se agravam nas hipóteses em que ocorra o fenô-
meno da viralização, pelo qual um determinado 
conteúdo possa ser compartilhado e disponibili-
zado de forma epidêmica e descontrolada.

Embora a atual estrutura processual seja 
incompatível com a dinâmica dessas situações, 
é certo que cabe ao Poder Judiciário, represen-
tado pelos magistrados que atuam em nome do 
Estado, encontrar uma alternativa que proteja 
os direitos dos cidadãos tal qual previsto na le-
gislação. Afinal de contas, a imposição de dificul-
dades às remoções configura, essencialmente, 
uma espécie de punição indireta à pessoa ofen-
dida, que se verá obrigada a propor novas me-
didas idênticas ou, em casos mais severos, de-
frontar-se com a simples negativa do seu pedido 
de remoção sob a pretensão de que o controle 
seria impossível, condenando-a a arcar com os 
prejuízos das publicações.
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Portanto, evidenciando-se que a viralização de 
conteúdos negativos pode configurar danos a 
direitos fundamentais, tratando-se de fenôme-
no recorrente na era da comunicação, o Judi-
ciário não pode – e nem deve – furtar-se de sua 
obrigação constitucional de garantir a devida 
aplicação da legislação nacional, impondo-se 
que lide com as questões de forma ativa.
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O uso da internet, incontestavelmente, tomou 
conta do cotidiano da sociedade. Nessa intrin-
cada realidade, verifica-se a violência no meio 
virtual em suas mais variadas formas. Neste 
artigo, pretendemos abordar o fenômeno do 
cyberbullying e fazer breves considerações sobre 
como a legislação brasileira e a de Portugal li-
dam com esse tema.

Como bem define o filósofo Pierre Lévy:

O ponto fundamental é que o ciberespaço, 
conexão de computadores do planeta e dis-
positivo de comunicação ao mesmo tempo co-
letivo e interativo, não é uma infraestrutura: 
é uma forma de usar as infraestruturas exis-
tentes e de extrapolar seus recursos por meio 
de uma inventividade distribuída e incessante 
que é indissociavelmente social e técnica [...] 
o ciberespaço não é uma infraestrutura ter-
ritorial e industrial clássica, mas um proces-
so tecnossocial auto-organizador, finalizado 
a curto prazo por um imperativo categórico 
de conexão (a interconexão é um fim em si) 
visando de forma mais ou menos clara um 
ideal de inteligência coletiva que já está am-
plamente em prática.

O jurista Marcel Leonardi ressalta:

O Direito e a tecnologia não existem em um 
vácuo, separados e independentes entre si. 
Ao longo da história, certos avanços tecnoló-
gicos – a invenção da roda, a água canalizada, 
a imprensa, o motor a vapor, a lâmpada, a li-
nha de produção, o telégrafo, a eletricidade, a 
câmera fotográfica, o telefone, o automóvel, 
o avião, o rádio, a televisão, a pílula anticon-
cepcional, a energia nuclear, entre outros 
– forçaram o sistema jurídico a encontrar no-
vas estruturas normativas para lidar com os 
riscos e com as oportunidades oferecidas por 
tais inovações.

LÉVY, Pierre. Cyberculture. Ed. 34, 
1999, p.193-195., apud ROSSINI, 
Augusto. Informática, Telemática e 
Direito Penal. São Paulo: Memória 
Jurídica, 2004, p. 165.

LEONARDI, Marcel. Tutela da 
privacidade na Internet.  
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 27.
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Ocorre que essa nova realidade, pautada na 
utilização da internet e de seus recursos tecno-
lógicos, trouxe diferentes cenários, inclusive a 
urgente necessidade de adaptação social. Isso 
porque a internet acaba por gerar em determi-
nados indivíduos a sensação de um palco sem 
lei, o que não se pode admitir.

É necessário apontar que, diante da uti-
lização inadequada da internet, as consequên-
cias dessa nova época têm sido um campo fértil 
para estudos, uma vez que torna o fenômeno do 
cyberbullying ainda mais perverso, justificando a 
necessidade do presente artigo. 

Cyberbullying 
nas legislações 
brasileira e 
portuguesa

302



CYBERBULLYING NO BRASIL E EM PORTUGAL

O pesquisador Dan Olweus, um dos pioneiros no 
estudo do fenômeno do bullying, considera que:

Um aluno é vítima de bullying quando ele ou 
ela fica exposto, repetidamente e ao longo do 
tempo, a ações negativas por parte de um ou 
mais alunos. A pessoa que intencionalmente 
inflige – ou tenta infligir – ferimentos ou des-
conforto sobre outra pessoa está envolvida em 
ações negativas. O bullying também implica um 
desequilíbrio na força (ou um relacionamento 
de poder assimétrico), o que significa que os 
alunos expostos às ações negativas têm dificul-
dade de se defender.

Tradução livre de: “A student is being bullied or 
victimized when he or she is exposed, repeatedly 
and over time, to negative actions on the part of 
one or more students. The person who intention-
ally inflicts, or attempts or inflict, injury or dis-
comfort upon someone else is engaging in nega-
tive actions. Bullying also entails an imbalance in 
strength (or an asymmetric power relationship), 
meaning that students exposed to the negative 
actions have difficulty in defending themselves.”

Liliana Andreia Suspiro Rodrigues aponta 
que “o comportamento associado ao bullying é 
ambíguo: se por um lado atraiu atenções na dé-
cada de 70, por outro ele existe desde que exis-
tem crianças no mundo”. 

Em síntese, bullying é a expressão utili-
zada para definir atos de violência física ou psi-
cológica, repetitivos e intencionais, executados 
por um determinado indivíduo ou grupo e que 
causam dor e angústia. O termo é tido como 
sinônimo de ameaça, opressão, intimidação, 
maus-tratos, humilhação, entre outros. 

Bullying:  
uma breve 
definição

RODRIGUES, Liliana  
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Coimbra. Mestrado em Ciência  
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da Universidade de Coimbra,  
2013. p. 9.
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Infelizmente, o número de casos de bullying nas 
escolas cresce no Brasil, de acordo com a pes-
quisa nacional de saúde escolar realizada pelo 
IBGE em 2015. Em Portugal, a realidade não é 
diferente. A investigadora e professora do De-
partamento de Psicologia Social e das Organiza-
ções do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) 
Susana Carvalhosa relata que, de acordo com 
estudos, um em cada cinco estudantes estão 
envolvidos diretamente em alguma situação de 
bullying em Portugal.

Feitas as considerações gerais acer-
ca do bullying, a seguir vamos abordar o tema 
do cyberbullying, que é, em poucas palavras, o 
bullying praticado por meio da internet.

ACESSE O SITE
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Com o avanço tecnológico, a delinquência in-
formática passou a ter nova dimensão no orde-
namento jurídico. Os delitos tradicionalmente 
conhecidos pela lei ganharam novas cores em 
razão do modus operandi dos envolvidos. 

Para Nancy Willard:

A agressão digital (cyberbullying) envolve o uso 
de tecnologias digitais para se envolver inten-
cionalmente em atos prejudiciais contra outro 
indivíduo, incluindo o envio ou a publicação de 
material ofensivo de forma que seja repetida ou 
amplamente distribuída.

Tradução livre do trecho: “Digital aggression 
(cyberbullying) involves use of digital techno-
logies to intentionally engage in hurtful acts 
directed towards another, including sending or 
posting hurtful material in a manner that is re-
peated or widely distributed.”

De acordo com os ensinamentos do artigo 
“Cyberbullying: Um desafio à investigação e à for-
mação”. AMADO, João; MATOS, Armanda; PESSOA, 
Tereza; JÄGER, Thomas. Cyberbullying: Um desafio 
à investigação e à formação. In: Interacções. 2009; 
n. 13. p. 301-6:

Em contraste com outras formas de bullying, o 
cyberbullying, apoiado nas tecnologias da infor-
mação, transcende as fronteiras do tempo (na 
medida em que a ofensa se pode manter infini-
tamente presente no espaço virtual), mas tam-
bém as fronteiras do espaço pessoal e físico. 
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Além disso, ressalta Liliana Andreia Suspiro Ro-
drigues:

O cyberbullying difere do bullying tradicional 
pois pode ter continuidade fora do espaço físico 
escolar, dada a possibilidade de a vítima estar 
sempre contactável, graças às tecnologias da 
comunicação. Por outro lado, quando ocorre 
um episódio de bullying, outras pessoas podem 
estar no local e presenciar as agressões (Ol-
weus, 1993), enquanto que no cyberbullying as 
agressões podem ser publicadas online para o 
público em geral, podendo ser vistas por todos, 
quer conheçam ou não a vítima (Campos, 2009).

Assim, a promoção da educação digital é 
de fundamental importância para a eliminação 
desse fenômeno cruel e obscuro, denominado 
cyberbullying.

Cyberbullying: 
uma breve 
definição

RODRIGUES, Liliana Andreia Suspiro. 
Cyberbullying: um fenómeno 
emergente nos jovens portugueses. 
Coimbra. Mestrado em Ciência da 
Educação, especialidade em 
Supervisão Pedagógica e Formação de 
Formadores. Faculdade de Psicologia 
e de Ciências da Educação da 
Universidade de Coimbra, 2013. p. 12.
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Antes mesmo de sancionada a Lei 13.185/2015, 
que institui o Programa de Combate à Intimida-
ção Sistemática, a vítima já estava amparada pela 
legislação constitucional, penal, bem como pela 
legislação cível, contidas no ordenamento jurídico 
brasileiro. Isso porque o cyberbullying faz incidir os 
tipos penais existentes sobre as condutas, bem 
como gera determinadas responsabilizações.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 
primeiro, dispõe que a dignidade da pessoa hu-
mana é um dos fundamentos do Estado Demo-
crático de Direito. 

Art. 1 - A República Federativa do Brasil, forma-
da pela união indissolúvel dos Estados e Municí-
pios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamen-
tos: [...] III – a dignidade da pessoa humana [...]

Ainda, a Carta Maior, em seu artigo 5º, 
IV, V, X, garante que são invioláveis a intimida-
de, a vida privada, a honra e a imagem das pes-
soas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua vio-
lação, bem como assegura o direito de respos-
ta, proporcional ao agravo. Ainda, dispõe que 
é livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato.

Já o Código Penal brasileiro, sem prejuízo das 
demais condutas, tipifica como crime a calúnia, 
a difamação e a injúria. Além disso, se o crime 
for cometido na presença de várias pessoas, ou 
por meio que facilite a divulgação, como é o caso 
da internet, as penas são aumentadas de um 
terço, nos termos do artigo 141 do Código Penal. 
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Art. 138 – Caluniar alguém, imputando-lhe fal-
samente fato definido como crime: Pena – de-
tenção, de seis meses a dois anos, e multa [...] 
Art. 139 – Difamar alguém, imputando-lhe fato 
ofensivo à sua reputação: Pena – detenção, de 
três meses a um ano, e multa.

Art. 140 – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dig-
nidade ou o decoro: Pena – detenção, de um a 
seis meses, ou multa [...]

No Brasil, os jovens com menos de 18 
anos de idade são inimputáveis penalmente. 
No entanto, a inimputabilidade não afasta to-
talmente a responsabilidade pelo cometimento 
do crime, mas apenas os dispositivos do Código 
Penal, Código de Processo Penal e Lei de Execu-
ções Penais. Assim, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/1990) utiliza a definição 
de ato infracional e realiza uma distinção etária, 
no qual especifica o tratamento a ser dado à 
criança e ao adolescente infrator. 

É importante frisar que o cyberbullying 
não é necessariamente praticado por crianças e 
adolescentes. Assim, os que são maiores de ida-
de e, portanto, imputáveis pela lei penal, respon-
dem pelos crimes tipificados no Código Penal. 

O Código Civil brasileiro, em seu artigo 
186, acrescenta que “aquele que, por ação ou 
omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No 
mesmo sentido, o artigo 927 do mesmo códex, 
dispõe “que o indivíduo que, por ato ilícito cau-
sar dano a terceiros, fica obrigado a repará-lo”.
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Além disso, considerando que boa parte dos 
ilícitos são praticados por crianças ou adoles-
centes, é de fundamental importância ressaltar 
que, nos termos do art. 932 do Código Civil, são 
responsáveis pela reparação civil os pais, pelos 
filhos menores que estiverem sob sua autorida-
de e em sua companhia, e o tutor e o curador, 
pelos pupilos e curatelados. 

Art. 932 - São também responsáveis pela re-
paração civil: I – os pais, pelos filhos menores 
que estiverem sob sua autoridade e em sua 
companhia; II – o tutor e o curador, pelos pupi-
los e curatelados, que se acharem nas mesmas 
condições; III – o empregador ou comitente, 
por seus empregados, serviçais e prepostos, no 
exercício do trabalho que lhes competir, ou em 
razão dele; IV – os donos de hotéis, hospedarias, 
casas ou estabelecimentos onde se albergue por 
dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos 
seus hóspedes, moradores e educandos; V – os 
que gratuitamente houverem participado nos 
produtos do crime, até a concorrente quantia.

O mesmo artigo também declara que o 
empregador, comitente, ou qualquer outra pes-
soa que, gratuitamente, tenha participado nos 
produtos do crime, também são responsáveis 
pela reparação civil, sem prejuízo dos demais. 

Por fim, cabe mencionar a Lei 13.185/2015, san-
cionada em 6 de novembro de 2015, que insti-
tuiu o Programa de Combate à Intimidação Siste-
mática (Bullying), a qual, em seu artigo 1º, define:

 [...] considera-se intimidação sistemática 
(bullying) todo ato de violência física ou psico-
lógica, intencional e repetitivo que ocorre sem 
motivação evidente, praticado por indivíduo ou 
grupo, contra uma ou mais pessoas, com o ob-
jetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor 
e angústia à vítima, em uma relação de dese-
quilíbrio de poder entre as partes envolvidas [...]
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O artigo 2º da lei dispõe que carateriza-se o 
bullying quando há violência física ou psicológi-
ca em atos de intimidação, humilhação ou dis-
criminação, bem como, quando houver ataques 
físicos, insultos pessoais, comentários sistemá-
ticos e apelidos pejorativos, ameaças, entre ou-
tras condutas.

Além do mais, vale destacar o parágrafo 
único do último comando legal citado, o qual de-
fine o objeto do presente artigo: “Há intimidação 
sistemática na rede mundial de computadores 
(cyberbullying), quando se usarem os instrumen-
tos que lhe são próprios para depreciar, incitar a 
violência, adulterar fotos e dados pessoais com 
o intuito de criar meios de constrangimento psi-
cossocial.”

Há ainda o artigo 3º desta mesma lei, que 
classifica a intimidação sistemática por ações 
praticadas pelo meio virtual, consubstanciado 
no fato de depreciar, enviar mensagens intru-
sivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e 
dados pessoais que resultem em sofrimento ou 
com o intuito de criar meios de constrangimento 
psicológico e social.

Trata-se de uma novidade legislativa, 
de fundamental importância e com um rol im-
portante de finalidades, como a prevenção e o 
combate à prática da intimidação sistemática 
em toda a sociedade, a capacitação de docen-
tes e equipes pedagógicas para implementação 
das ações de discussão, prevenção, orientação e 
solução do problema, implementação e dissemi-
nação de campanhas de educação, conscientiza-
ção e informação, entre outras.
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Ademais, a lei oferece ao agressor a possibilida-
de de regenerar e melhorar o seu comportamen-
to dentro dos parâmetros legais. A lei evidencia 
a preocupação de promover a diminuição da in-
cidência de casos. No entanto, para que o texto 
legal tenha eficácia, é necessário que crianças, 
jovens, sociedade, famílias, instituições e Estado 
caminhem juntos.
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De acordo com os ensinamentos de Liliana An-
dreia Suspiro Rodrigues:

As tecnologias da informação e comunicação 
(TIC) têm vindo a assumir uma posição cada vez 
mais dominante na sociedade atual. O acesso à 
internet está nos dias de hoje disponível a partir 
de casa e do telemóvel tendo-se tornado numa 
ferramenta indispensável na vida quotidiana 
dos portugueses. No que diz respeito aos tele-
móveis, existem mesmo mais cartões ativos em 
Portugal do que habitantes. A constante evolu-
ção das tecnologias a que se assistiu nos últimos 
anos e a questão da violência escolar trouxe 
consigo um novo fenômeno: o cyberbullying.

De acordo com a notícia publicada no Portal RTP 
Notícia, em quatro anos houve um aumento ex-
pressivo de casos de cyberbullying entre crian-
ças em Portugal. (RODRIGUES, Ana Sofia. Cyber-
bullying a crianças aumenta em Portugal. In: RTP 
Notícias). Destaca-se o seguinte trecho:

A informação é revelada num estudo europeu 
que comparou dados de 2014 e 2010. Enquanto 
em 2010 apenas dois por cento dos inquiridos 
foram vítimas de cyberbullying, em 2014 os 
números apontam para os cinco por cento em 
crianças entre os 9 e os 16 anos. São números 
da EU Kids Online/Net Children Go Mobile, que 
também acompanham os dados de outros seis 
países europeus analisados.

Não é novidade de que o conceito de dignida-
de da pessoa humana ou dignidade humana é 
um dos mais disseminados no âmbito do direito 
constitucional e está citado, inclusive, no artigo 
1º da Constituição da República Portuguesa:

Art. 1 - Portugal é uma República soberana, 
baseada na dignidade da pessoa humana e na 
vontade popular e empenhada na construção 
de uma sociedade livre, justa e solitária. 
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Em seu artigo 25º, 1., a Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa também dispõe que a integridade 
moral e física das pessoas é inviolável. 

Há ainda mais citações neste mesmo sentido na 
Carta Magna portuguesa. Por exemplo:

Art. 26 - 1. A todos são reconhecidos os direitos 
à identidade pessoal, ao desenvolvimento da 
personalidade, à capacidade civil, à cidadania, 
ao bom nome e reputação, à imagem, à pala-
vra, à reserva da intimidade da vida privada 
e familiar e à proteção legal contra quaisquer 
formas de discriminação.

Art. 37 - 1. Todos têm o direito de exprimir e 
divulgar livremente o seu pensamento pela pa-
lavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, 
bem como o direito de informar, de se informar 
e de ser informados, sem impedimentos nem 
discriminações.
2. O exercício destes direitos não pode ser im-
pedido ou limitado por qualquer tipo ou forma 
de censura.
3. As infracções cometidas no exercício destes 
direitos ficam submetidas aos princípios gerais 
de direito criminal ou do ilícito de mera orde-
nação social, sendo a sua apreciação respecti-
vamente da competência dos tribunais judiciais 
ou de entidade administrativa independente, 
nos termos da lei
4. A todas as pessoas, singulares ou colecti-
vas, é assegurado, em condições de igualdade 
e eficácia, o direito de resposta e de retifica-
ção, bem como o direito a indemnização pelos 
danos sofridos.
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Verifica-se que a vítima, assim como no Brasil, 
também está amparada pela Constituição e pela 
legislação penal. Em 2010, foi apresentada a 
proposta de Lei nº. 46/XI/2.ª, a qual tinha como 
objetivo proteger o bem jurídico em ambiente 
escolar. No entanto, infelizmente, essa iniciati-
va legislativa caducou em 2011. Vejamos trecho 
desta proposta:

[...] O ambiente escolar, enquanto bem jurídico 
a proteger, deve ser igualmente preservado da 
ocorrência de comportamentos isolados que, 
embora já tipificados no Código Penal, assu-
mam, pela sua gravidade, um especial relevo, 
afectando o relacionamento entre os vários 
membros da comunidade escolar. 

Nesta matéria, o quadro jurídico português ca-
rece de ajustamentos relativamente aos casos 
que não se encontram previstos ou se apresen-
tam insuficientemente tutelados pelas normas 
penais vigentes, o que justifica a consagração 
do novo crime público de violência escolar, que 
abranja condutas de maus tratos, quer reite-
radas, quer muito graves. Adopta-se, assim, o 
modelo de incriminação já utilizado pelo Códi-
go Penal para os crimes de violência doméstica 
e de maus tratos [...] 

É importante salientar que apesar de 
não existir um crime específico relacionado 
ao bullying e ao cyberbullying em Portugal, há 
outro instrumento legal destinado a combater 
esse fenômeno, como o “Estatuto do Aluno e 
da Ética Escola” (Lei nº. 51/2012), que estabele-
ce os direitos e deveres do aluno dos ensinos 
básico e secundário, e o compromisso dos pais 
ou encarregados de educação e dos restantes 
integrantes da comunidade educativa na for-
mação dos jovens. 

VEJA O DOC
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Apesar de o Código Penal português não descre-
ver exatamente o bullying e o cyberbullying, é ne-
cessário frisar que o código tipifica como crime: 
ofensa à integridade física (art. 143), difamação 
(art. 180), injúria (art. 181) e calúnia (art. 183) e 
ameaça (art. 153), entre outros.
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Para a psicóloga Tânia Paias:

Um grande número de casos de violência on-
line converte-se em situações de risco graves 
para os menores, na medida em que o meio 
empregue para a propagação da informação 
difamatória e humilhante prolifera rapida-
mente e assume proporções gigantescas. Se 
pensarmos nos contactos que temos nas redes 
sociais, o amigo do amigo, que por sua vez tem 
outros amigos, compreendemos a rápida difu-
são dos conteúdos. Ora, seguindo esta linha de 
raciocínio é fácil compreender que a deteriora-
ção da imagem social é imensa, uma vez que 
a informação jocosa sobre o jovem extrapola o 
contexto escolar e é difundida por todo o seu 
campo de ação. 

Apesar de se circunscreverem às mesmas ca-
racterísticas, as principais diferenças entre 
bullying e cyberbullying residem no facto de 
esta forma indireta de agressão ser potenciada 
pela sensação de anonimato que as tecnologias 
proporcionam, pela proliferação do seu conteú-
do pelo círculo de contactos da vítima, e pela 
modalidade empregue, ou seja, uma palavra 
escrita assume proporções maiores, pode ser 
lida, relida, e os conteúdos colocados online 
podem ser recuperados sempre que se queira.

Conforme bem ressalta Liliana Andreia Suspiro 
Rodrigues:

As vítimas de cyberbullying podem manifestar 
comportamentos ou atitudes que devem ser su-
pervisionadas pelos adultos, visto que, apesar 
do silêncio incidir principalmente na incapaci-
dade da vítima em relatar a sua experiência, os 
sinais exteriores como o stress, a depressão, a 
ansiedade ou a tristeza são perceptíveis, pelo 
que devem ser tomados em consideração quan-
do se trata de intervir neste tipo de caso [...]
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A ofensa, a agressão, as humilhações e as inti-
midações publicadas na internet geram resul-
tados devastadores, cruéis e desumanos, isso 
porque a rede de computadores facilita e po-
tencializa a propagação das ilicitudes e causa 
danos irreversíveis às vítimas. As consequên-
cias são inúmeras. Infelizmente, há inclusive 
casos de suicídio, de modo que o cyberbullying 
deve ser combatido com rigor.
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O mundo on-line está repleto de oportunidades, 
mas também de riscos. O cyberbullying é uma 
realidade. Esse fenômeno está ganhando con-
tornos significativos e a internet não pode ser 
considerada um palco sem lei. 

A psicóloga Tânia Paias esclarece que “ao 
longo da trajetória acadêmica um número signi-
ficativo de estudantes tem contacto com a vio-
lência, quer seja no papel de vítima, quer no de 
agressor ou de espectador”. 

Não há dúvidas de que as novas tecnolo-
gias da informação e da comunicação alteraram 
– e ainda estão mudando – a forma de a socie-
dade se relacionar. Diante dos perigos propicia-
dos pela internet, torna-se crucial a prevenção 
e o combate ao cyberbullying, com a promoção 
da educação digital, que deve se aprofundar no 
debate de questões fundamentais como segu-
rança e privacidade, cidadania e ética digital. 

Considerações 
finais

PAIAS, Tânia.  
Tenho medo de ir à escola. 
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Diálogo e 
prevenção como 
instrumentos 
contra o bullying 
e o cyberbullying

A Lei n. 13.185/2015, que entrou em vigor em 
fevereiro de 2016, instituiu o Programa de 
Combate à Intimidação Sistemática (bullying) 
em todo o território nacional, destacando-se 
entre seus objetivos: 

1 – capacitar profissionais da educação 
para discussão, prevenção, orientação e solu-
ção do bullying; 

2 – instituir práticas de conduta e orien-
tação de pais, familiares e responsáveis diante 
da identificação de vítimas e agressores, con-
ferindo-lhes assistência psicológica, social e 
jurídica; 

3 – integrar os meios de comunicação 
de massa às escolas e à sociedade, promoven-
do a cidadania; 

4 – promover medidas de conscientiza-
ção, prevenção e combate a todos os tipos de 
violência, com ênfase nas práticas recorrentes 
de intimidação sistemática (bullying) ou cons-
trangimento físico e psicológico, cometidas por 
alunos, professores e outros profissionais inte-
grantes de escola e de comunidade escolar; 

5 – evitar a punição dos agressores, pri-
vilegiando medidas restaurativas e voltadas à 
mudança do comportamento hostil.

Apesar dos efeitos nocivos do bullying, 
considerando a origem e os reflexos da práti-
ca no ambiente escolar e, portanto, o envolvi-
mento de crianças e adolescentes, conceitual-
mente definidos pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente como indivíduos em condição pe-
culiar de desenvolvimento, em parte carentes 
de orientação e proteção, o legislador privile-LEONARDI, Marcel. Tutela da 

privacidade na Internet.  
São Paulo: Saraiva, 2012. p. 27.
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giou o diálogo, a prevenção e a conscientiza-
ção como medidas prioritárias.

Isso não significa, no entanto, sob o 
ponto de vista legal, que o agressor está isen-
to de responsabilidade. Afinal, a lei especial 
sobre bullying não revogou, e nem poderia, a 
inviolabilidade da honra, da imagem e da dig-
nidade, assim como a justa indenização em 
casos de danos a esses direitos, garantida a 
todos pela Constituição, nos artigos 1º, inciso 
III, e 5º, inciso X. 

Com efeito, a legislação especial cuida 
de um importante instrumento para difundir a 
educação acerca do bullying, fomentando pro-
gramas de prevenção e conscientização, assim 
como para alertar a sociedade, pais e educa-
dores sobre a importância de identificar o pro-
blema, acolher as pessoas envolvidas e adotar 
medidas eficazes para a contenção da violência, 
conforme analisaremos a seguir.

Diálogo e 
prevenção como 
instrumentos 
contra o bullying 
e o cyberbullying
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O bullying pode causar danos de todas as or-
dens, especialmente moral, sendo certo que, de 
acordo com os artigos 186 e 927 do Código Ci-
vil brasileiro, aquele que causar dano a outrem, 
ainda que exclusivamente moral, fica obrigado 
a repará-lo e, nesse cenário, não é demais lem-
brar, os pais respondem civilmente pelos danos 
causados por seus filhos, e a escola, por seus 
educandos, conforme determina o artigo 932, 
incisos I e IV, do mesmo código.

Assim, se um menor for responsável 
pela prática de bullying, muito embora a legis-
lação privilegie a adoção de medidas voltadas 
à orientação e ao resgate da boa disciplina, 
nada impede que a vítima do bullying promova 
medidas legais buscando a reparação dos da-
nos suportados. 

Em casos mais severos, o bullying pode 
tipificar conduta criminosa, vez que o Código 
Penal brasileiro classifica como crimes, puníveis 
com detenção e multa: constranger alguém, me-
diante violência ou grave ameaça, ou, depois de 
lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a 
capacidade de resistência, a não fazer o que a 
lei permite, ou a fazer o que ela não manda (ar-
tigo 146); ameaçar alguém, por palavra, escrito 
ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de 
causar-lhe mal injusto e grave (artigo 147); difa-
mar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua 
reputação (artigo 139); injuriar alguém, ofen-
dendo sua dignidade ou decoro (artigo 140). 

Apesar de, em princípio, essas condutas 
serem tipificadas como crimes, se praticadas 
por crianças ou adolescentes, serão considera-
das como ato infracional. Nesse caso, a criança 
poderá ser submetida às medidas de proteção 
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previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, tais como: encaminhamento 
aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade,matrícula e frequência obriga-
tórias em estabelecimento oficial de ensino fun-
damental, entre outras.

Já o adolescente poderá ser submetido 
a medidas socioeducativas, previstas no artigo 
112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
que podem ser desde uma advertência até a 
restrição de sua liberdade, a depender do caso e 
de seus desdobramentos.

Dito isso, tem-se que a Lei 13.185/2015 
estabelece que “é dever do estabelecimento de 
ensino, dos clubes e das agremiações recrea-
tivas assegurar medidas de conscientização, 
prevenção, diagnose e combate à violência e à 
intimidação sistemática (bullying)” e, ainda, de-
termina que “serão produzidos e publicados 
relatórios bimestrais das ocorrências de intimi-
dação sistemática (bullying) nos Estados e muni-
cípios para planejamento das ações”.

Ainda, afirma que o programa de com-
bate ao bullying poderá fundamentar as ações 
do Ministério da Educação e das secretarias es-
taduais e municipais de Educação, bem como 
de outros órgãos, aos quais a matéria diz res-
peito. Com isso, se as instituições tiverem pro-
gramas próprios e participarem ativamente da 
conscientização e prevenção ao bullying, escola, 
governo, família e sociedade poderão enfrentá-
-lo juntos, encontrando soluções baseadas em 
problemas reais. 
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Embora a lei não preveja penalidades àque-
les que deixarem de promover o combate ao 
bullying, na atual hermenêutica do direito, a exis-
tência ou não desse programa poderá ser con-
siderado em eventual ação que busca sua res-
ponsabilidade, tendo, inclusive, consequências 
diretas sobre a fixação de eventual indenização. 
Isso porque, a despeito do que está previsto na 
legislação especial, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente dispõe que “é dever de todos pre-
venir a ocorrência de ameaça ou violação dos 
direitos da criança e do adolescente” e “a inob-
servância das normas de prevenção importará 
em responsabilidade da pessoa física ou jurídi-
ca, nos termos da lei”.

De todo modo, a respeito da atuação es-
tatal, destaca-se que o Ministério da Educação já 
conta com um blog de prevenção ao bullying e ao 
cyberbullying e com o Programa Saúde na Escola. 

No mesmo sentido, alguns Estados brasi-
leiros já contam com legislação contra o bullying, 
tais como Santa Catarina, que, em 2009, com a 
Lei nº 14.651/2009, que instituiu o Programa de 
Combate ao Bullying e, desde 2010, desenvolve 
o programa “Bullying, isso não é brincadeira”, 
capitaneado pelo Ministério Público e que conta 
com uma série de orientações. 

Iniciativa semelhante também vigora 
em São Paulo, por meio da Lei 14.957/2009, 
que dispõe sobre medidas de conscientiza-
ção, prevenção e combate ao bullying escolar 
na proposta pedagógica de escolas públicas 
da educação básica do município de São Paulo 
e dá outras providências. Tal movimento, em 
parceria com o canal Cartoon Network, tam-
bém promove a iniciativa “Chega de Bullying: 
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Não Fique Calado”, desenvolvida pela secreta-
ria paulista da Educação, que tem como objeti-
vo atuar na prevenção do bullying nas mais de 
5 mil escolas da rede estadual. 

Diante dessas considerações, em razão 
do melhor interesse da criança, do adolescen-
te, da educação e também por força da legisla-
ção especial, as escolas devem desenvolver um 
acompanhamento próximo e contínuo acerca 
do bullying no ambiente educacional, orientan-
do, prevenindo, combatendo-o, promovendo 
palestras, debates, workshops e filmes, entre 
outras atividades. 

É importante ter em mente que, embo-
ra a legislação privilegie o diálogo, a conscien-
tização e a prevenção como principais instru-
mentos de combate ao bullying, ela não revoga 
quaisquer direitos ou obrigações relativos aos 
danos resultantes. 
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Segundo a Lei 13.185/2015, bullying é: 

Todo ato de violência física ou psicológica, in-
tencional e repetitivo que ocorre sem motiva-
ção evidente, praticado por indivíduo ou grupo, 
contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de 
intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angús-
tia à vítima, em uma relação de desequilíbrio 
de poder entre as partes envolvidas. 

O bullying se caracteriza quando há “violên-
cia física ou psicológica em atos de intimidação, 
humilhação ou discriminação”, ou, ainda, ataques 
físicos, insultos pessoais, comentários, grafites e 
apelidos pejorativos, ameaças, expressões pre-
conceituosas, isolamento social consciente e pre-
meditado e pilhérias. Ele é classificado de acordo 
com as ações praticadas, podendo ser verbal, 
moral, sexual, psicológico, físico, material (furtos, 
roubos, destruição de pertences) ou virtual. 

Com frequência, esses atos são revestidos 
por brincadeiras, o que pode dificultar a percep-
ção da lesividade da conduta. Justamente pen-
sando nisso, o legislador previu expressamente 
que pilhérias também são formas de bullying. 

Sem dúvida, a inclusão das pilhérias nes-
se rol ajuda no combate a esse tipo de violência, 
notadamente porque retira, prontamente, a es-
cusa de “brincadeira” do agressor e facilita que a 
vítima rompa a barreira do silêncio, apontando 
que não está confortável com a “brincadeira”.

Esse tipo de violência é praticado e sofri-
do por meninos e meninas, sendo que aqueles 
são mais tendentes ao bullying físico, enquanto 
as meninas são mais propensas ao bullying com 
violências verbais e sexuais.

O que é bullying?
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No Brasil, estudo realizado pelo Ministério da 
Saúde em 2015 com 109.104 alunos do nono 
ano revela que 7,2% dos escolares relataram 
ter sido vítimas de bullying, com preponderância 
dos estudantes do sexo masculino e daqueles 
que se declararam negros e indígenas. Entre os 
alunos que participaram da pesquisa, 86% ti-
nham entre 13 e 15 anos, 52,2% eram do sexo 
feminino e 17,2% eram de escolas privadas. 

Qualquer comentário, característica física, 
descendência, ato, etc. pode ensejar a prática de 
bullying. Porém, o estudo aponta que os princi-
pais motivos que desencadeiam a prática lesiva, 
além da cor, estão relacionados a religião, apa-
rência do rosto, aparência do corpo (especial-
mente entre alunos que se declaram muito gor-
dos ou muito magros), orientação sexual e região 
de origem. Apesar de essas razões terem sido 
elencadas com frequência, 52,2% dos estudantes 
declararam desconhecer a causa do bullying. 

Diante da gravidade e dos impactos noci-
vos, o bullying, em suas diferentes modalidades, 
tem motivado condenações judiciais suporta-
das, em regra, por pais e escolas. 

Em 15 de dezembro de 2014, o Tribunal 
de Justiça de São Paulo, no julgamento do recur-
so 0030699-98.2004.8.26.0562, condenou uma 
instituição de ensino ao pagamento de 40 salá-
rios mínimos a uma aluna que sofreu bullying, 
consignando que a instituição possibilitou a vio-
lência enquanto a criança estava sob sua guar-
da e vigilância. 

Em sentido semelhante, em 21 de ou-
tubro de 2015, o Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal, no recurso 20090710376624, condenou 

OLIVEIRA, Wanderlei 
Adabio et al. Id.
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uma escola ao pagamento de R$ 20 mil por-
que deixou de adotar medidas que coibissem o 
bullying em suas dependências.

Já no recurso 0202530-59.2012.8.19.0004, 
em 26 de agosto de 2015, o Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro condenou um aluno, menor, 
representado por seus pais no processo, a pagar 
indenização fixada em R$ 10 mil a sua professo-
ra, que foi ofendida nas redes sociais e passou a 
ser vítima de bullying. Interessante destacar que, 
nesse caso, o bullying foi praticado por menor 
contra uma colaboradora da instituição.

É claro, portanto, que o bullying é violên-
cia que deve ser evitada por pais e instituições de 
ensino, sob o risco de eventual omissão ser consi-
derada como ato ilícito, passível de gerar indeni-
zação, em razão do dever de guarda e proteção.

O que é bullying?
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Eu fui de uma pessoa anônima para alguém 
publicamente humilhada no mundo todo. Ha-
via um ataque de apedrejadores virtuais. Fui 
classificada como uma vagabunda, uma vadia. 
Perdi minha reputação e minha dignidade e 
quase perdi minha vida. Há 17 anos não havia 
um nome para isso, mas agora podemos cha-
mar de cyberbullying. (O GLOBO. “Eu estava far-
ta, diz Monica Lewinsky sobre cyberbullying”. 
Março/2016). 

Em 1995, Monica Lewinsky, estagiária da 
Casa Branca, nos Estados Unidos, foi pivô de um 
dos escândalos mais conhecidos nos bastidores 
da política norte-americana. O caso envolveu 
acusação de traição, mentiras, processos e até 
pedido de impeachment do à época presidente 
dos Estados Unidos, Bill Clinton. 

Recentemente, Lewinsky contou sua his-
tória em uma palestra, mostrando como a inter-
net, naqueles anos já distantes, foi utilizada para 
devastar sua honra e imagem: 

A atenção e o julgamento que recebi – não a 
história,mas o que eu pessoalmente recebi – 
foram sem precedentes. Fui rotulada como va-
dia, puta, vagabunda, prostituta, interesseira e, 
claro, como “aquela mulher”. Eu era vista por 
muitos,mas na verdade conhecida por poucos. 
E eu entendo: era fácil esquecer que aquela 
mulher tinha uma dimensão,tinha uma alma e 
que antes estava intacta. (BRASIL 247. “Monica 
Lewinsky. O preço da vergonha”.).

Com seu depoimento, Lewinsky colocou 
um holofote em um problema gravíssimo, que 
afeta um número incontável de pessoas, especial-
mente crianças e adolescentes: o cyberbullying. 

Bullying na 
potência máxima: 
cyberbullying
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Se, já na época em que Lewinsky foi exposta, o 
dano foi alarmante diante da reverberação de 
notícias a seu respeito, hoje, mais de 20 anos de-
pois, o cyberbullying é ainda pior, porque qual-
quer um pode publicar conteúdos na internet 
e atingir milhões de pessoas em segundos, em 
blogs, sites e redes sociais, sendo que os danos 
experimentados por crianças e adolescentes 
vítimas de bullying podem ser tão severos ou 
ainda piores que aquele experimentado por Le-
winsky, que, então, contava com 22 anos. 

O cyberbullying pode ser compreendido 
como o bullying praticado em ambiente virtual, 
on-line. Ele não tem fronteiras, não tem limites, 
quaisquer que sejam, pois, acreditando que 
estão sob o manto do anonimato, inicialmente 
propiciado pela internet (mas que pode ser afas-
tado com medidas jurídicas), os agressores se 
multiplicam e não têm identidade. A vítima não 
consegue dimensionar o dano, e os agressores 
estão em todos os locais, a todo tempo.

Como afirmou Lewinsky, “a tecnologia 
ampliou o eco da vergonha”, pois, enquanto o 
bullying era restrito à escola, ao clube, à família, o 
cyberbullying alcança todo o mundo, sendo que, 
“quanto mais humilhação, mais cliques, e quan-
to mais cliques, mais dólares são ganhos com 
publicidade. Estão ganhando dinheiro à custa 
do sofrimento”. (O GLOBO. “Monica Lewinsky pede 
‘mais compaixão na internet’ em palestra do TED”.).

Relatório publicado pela Childline, em 
2015, revela que, um ano antes, quase 45 mil 
crianças relataram casos de cyberbullying. Po-
rém, há a estimativa de que esse número seja 
apenas uma parcela da prática lesiva, pois a 
maioria das crianças e adolescentes não revela 
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o problema. (UNDER-LINUX. “Muitos Pais não Sa-
bem Lidar com Cyberbullying”.). Como agravan-
te desse cenário, pesquisa da ESET demonstra 
que a maioria dos pais desconhece a prática de 
cyberbullying. (HELP NET SECURITY. “Most parents 
don’t know how to tackle ciber bullying”.).

Noutro ponto, a pesquisa “Este Jovem 
Brasileiro”, realizada em 2014 pelo Portal Edu-
cacional, revela que, no Brasil, 59% dos profes-
sores acham que os alunos não percebem riscos 
na internet, 64% sabem que alunos ofendem 
uns aos outros na web e 73% afirmam que o 
cyberbullying afeta o relacionamento na escola. 

A pesquisa do Portal Educacional apon-
tou, ainda, que 37% disseram que já agiram de 
modo agressivo na internet (O GLOBO. 64% de 
professores relatam bullying entre alunos na inter-
net, diz pesquisa.), e 36% já ficaram tristes com 
problemas vividos no mundo virtual. (PROMENI-
NO. “Bullying: quais as causas da violência entre 
crianças e adolescentes?”.).

Os números são expressivos e preo-
cupantes, mas o Programa de Combate ao 
Bullying, se realmente contar com a adesão das 
partes envolvidas, especialmente escolas e go-
verno, poderá melhorar esses resultados, a par-
tir da educação, inclusive digital, de crianças e 
adolescentes, mostrando-lhes como agir e como 
se prevenir no mundo factível e virtual. 

É fundamental que todos sejam acom-
panhados e orientados pelas famílias – uma de 
suas principais referências –, o que, inclusive, vai 
ao encontro do Marco Civil da Internet, que pro-
move o uso seguro e consciente da internet. 
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A melhor maneira de prevenir e combater o 
bullying é a quebra do silêncio, abordando o 
tema com pais, alunos, professores e sociedade, 
a fim de conscientizar, evitar e conter a prática le-
siva, o que é justamente o escopo da legislação. 

Por isso, a prevenção e o rápido diagnós-
tico do problema são fatores essenciais para o 
êxito do Programa de Combate ao Bullying.

Assim, se a criança ou o adolescente so-
frer ou presenciar o bullying, deve buscar orien-
tação com os pais e educadores, os quais, por 
sua vez, devem agir promovendo o auxílio psico-
lógico, jurídico e social que os envolvidos deman-
darem, acolhendo e orientando vítima e agres-
sor, para cessar a prática hostil e coibir os danos.

 Pais

Se seu filho é o agressor, 
não se oculte. Mostre a 
ele que atos de persegui-
ção e violência não são 
toleráveis e acompanhe 
a vida do seu pupilo de 
perto, conhecendo seus 
amigos, inclusive os vir-
tuais, seus interesses e 
necessidades, mantendo 
ou restabelecendo um 
diálogo aberto. Se for pre-
ciso, busque auxílio pro-
fissional. 

Se seu filho é a vítima, 
acolha-o para que ele 
aponte o que lhe aflige, 
possa auxiliar a iden-
tificar os agressores e 
voltar a se sentir seguro 
e amparado. Busque o 
diálogo e, se o agressor 
também for uma criança 
ou adolescente, converse 
com os respectivos pais 
e educadores, para que 
possam encontrar a me-
lhor solução.

As escolas, embora possam contratar 
seguros antibullying, cuja adesão aumentou 
30% entre 2012 e 2014, (O ESTADO DE S. PAULO. 
“Justiça de SP já recebe um pedido de indenização 
por bullying a cada 2 dias”.), devem ser fiéis ao 
fundamental papel de orientação e educação de 
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seus educandos, adotando medidas para evitar 
e combater o bullying de forma ativa. 

Até mesmo porque, se por um lado os 
seguros podem garantir o pagamento de inde-
nizações fixadas em milhares de reais, por ou-
tro, não podem conter o dano ao nome e à re-
putação da instituição de ensino que se omite, 
negligencia e deixa de cumprir o seu dever de 
diligência em face de um assunto que impacta 
diretamente a saúde de seus alunos.

Medidas aos educadores
Para evitar o bullying Para conter o bullying

Envolva todos os profis-
sionais da escola nos pla-
nos de ações preventivas 
(porteiros, merendeiras, 
responsáveis pela limpe-
za, perueiros, secretárias, 
bibliotecárias e todos que, 
de uma forma ou de ou-
tra, tenham contato com 
os alunos). 

Evite a judicialização, 
compondo um Comitê de 
Mediação e Resolução de 
Conflitos na escola, com 
canais de comunicação 
acessíveis e profissionais 
cuidadosamente selecio-
nados para conduzi-lo.

Aproxime a família: pro-
mova encontros, pales-
tras e movimentos que 
atribuam ao tema a im-
portância que ele exige e 
merece.

Chame os pais dos alu-
nos envolvidos tão logo 
perceba os primeiros si-
nais do bullying. 

Explore o tema com os 
alunos, inclusive com ati-
vidades em sala de aula, 
a fim de demonstrar os 
perigos e consequências.

Escute as pessoas envolvi-
das, especialmente vítima 
e agressor, evitando, ao 
máximo, a exposição de 
menores perante a comu-
nidade acadêmica. 

Mantenha o diálogo.

Tenha um canal para denúncias, preservando os de-
nunciantes.
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Em quaisquer dos casos, os pais devem orien-
tar o caminho de seus filhos, inclusive aqueles 
percorridos pela internet, o que pode ser feito 
com diálogo aberto e com softwares de controle 
parental (ferramenta auxiliar), buscando manter 
a segurança da vida on-line.

Assim como o Estado e a família, as es-
colas têm o dever de zelar pela saúde física e 
psíquica de seus educandos, devendo agir ime-
diatamente quando tiverem conhecimento de 
lesões ou ameaças, sendo certo que o Estatu-
to da Criança e do Adolescente prevê, em seu 
artigo 245, que constitui infração administrati-
va, punível com multa de três a 20 salários de 
referência, aplicando-se o dobro em caso de 
reincidência, “deixar (...) o estabelecimento de 
ensino fundamental, pré-escola ou creche, de 
comunicar à autoridade competente os casos 
de que tenha conhecimento, envolvendo sus-
peita ou confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente”.

Portanto, diante da prática de bullying, 
em qualquer de suas modalidades, a escola 
deve agir preservando os menores envolvidos, 
atuando como mediadora do conflito, com o au-
xílio dos pais da vítima e do agressor, primando 
por medidas restaurativas, que cessem a condu-
ta lesiva e tragam segurança à vítima. 

Vale ressaltar que, em tempos de inter-
net, a responsabilidade da escola extrapola seus 
limites físicos, na medida em que os prejuízos 
fisiológicos causados, seja pelo bullying ou pelo 
cyberbullying, se refletem diretamente no rendi-
mento escolar de seus alunos. 
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Ademais, sempre que os direitos reconhecidos 
por nossa Carta Magna e, nesse caso, em espe-
cial, os também previstos no Estatuto da Criança 
e do Adolescente forem ameaçados ou violados, 
medidas de proteção devem, prioritária e tem-
pestivamente, ser adotadas. 

Com o desenvolvimento dessas medidas 
e de outras voltadas ao diálogo e ao acompa-
nhamento dos filhos e educandos, o Programa 
de Combate ao Bullying é importante aliado na 
proteção do melhor interesse da criança e do 
adolescente, propiciando seu desenvolvimento 
em ambiente equilibrado, respeitoso e sadio ao 
corpo e à mente, evitando danos de todas as or-
dens, especialmente para os menores, para os 
pais e para as escolas.

O que fazer 
diante  
do bullying?

336



APLICAÇÃO DA LEI DE CYBERBULLYING

Diante dos apontamentos feitos no decorrer 
deste artigo, constata-se que a Lei 13.185, de 6 
de novembro de 2015, tornou inquestionáveis 
obrigações que decorriam da Constituição Fe-
deral, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
do Código Civil, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira e do próprio Marco Civil da 
Internet, tornando-se importante aliada na pro-
teção de crianças e adolescentes. 

A lei especial não traz sanções para 
aqueles que não a observarem. Todavia, os 
tribunais já reconhecem a responsabilidade 
daqueles que permanecem omissos diante da 
prática do bullying. 

Dessa maneira, este estudo poderá ser 
aprofundado em trabalhos futuros, para ex-
plorar como a legislação foi recepcionada, em 
que ela efetivamente contribuiu e quais os re-
sultados oriundos da aplicação do Programa 
de Combate ao Bullying, assim como as conse-
quências para aqueles que deixaram de obser-
var os ditames legais. 

Espera-se, ao final desta exposição, que 
as medidas que tenham como pano de fundo o 
melhor desenvolvimento e proteção de crianças 
e adolescentes, tais como aquelas previstas pela 
legislação de combate ao bullying, sejam adota-
das pelo bem geral da coletividade, objetivando 
a socialização, a preservação da dignidade da 
pessoa humana e o respeito mútuo. 

Estudo a ser 
aprofundado 
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A presença massiva dos dispositivos informáti-
cos, sobretudo os móveis (smartphones e tablets), 
torna a sociedade cada vez mais dependente de 
aplicativos que facilitam e automatizam rotinas 
do nosso dia a dia. 

É comum que o homem médio e econo-
micamente ativo dos dias atuais acorde com o 
despertador de seu telefone celular, leia o jornal 
diário em seu tablet, vá ao trabalho utilizando o 
GPS e um software que calcula a melhor e mais 
rápida rota, ou mesmo compartilhando uma via-
gem com outros vizinhos que vão para o mesmo 
destino, tudo organizado de forma transparente 
e automatizada por um aplicativo de compar-
tilhamento de veículos, e assim por diante, ao 
longo do dia.

Um rápido olhar sobre a rotina descrita 
acima, tão automática que passa despercebida, 
nos mostra quantos problemas da sociedade 
resolvemos com os programas de computador, 
aliados a dispositivos informáticos, que tradu-
zem verdadeiras invenções. 

Resolvemos, por exemplo, o problema 
de controlar o horário do despertar, o problema 
da logística da entrega dos jornais pela manhã 
(e até da preservação da natureza, poupando o 
corte de árvores que serviriam de matéria-pri-
ma ao papel-jornal tradicional), o problema do 
trânsito excessivo em uma grande cidade, di-
recionando os veículos para rotas alternativas 
e balanceando o tráfego, ou mesmo evitando 
que várias pessoas se desloquem para o mesmo 
destino, cada uma usando um veículo, quando 
poderiam compartilhar o transporte. 
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E, com o advento da “Internet das Coisas” (In-
ternet of Things – IoT), o fenômeno da utilização 
de softwares para a solução de problemas, com 
verdadeiras características inventivas, teve um 
crescimento ainda maior, na medida em que o 
conceito de dispositivo informático sofreu ine-
gável ampliação, deixando de se resumir ao tra-
dicional computador, telefone celular ou tablet, 
passando a contemplar uma grande quantida-
de de objetos, todos eles capazes de acessar a 
internet, recebendo e enviando dados e infor-
mações, inclusive se comportando de maneira 
pré-programada e automatizada.

A IoT também vem resolvendo proble-
mas antigos da sociedade, de forma automa-
tizada, com emprego de inteligência artificial, 
não apenas na residência das pessoas, mas em 
todos os âmbitos, passando por escolas, em-
presas, fábricas e até mesmo hospitais, onde 
dispositivos conectados já controlam funções 
vitais de seres humanos.

Exemplo tradicional de IoT é a geladeira 
inteligente, que controlará o inventário de ali-
mentos dentro dela, podendo alertar o usuá-
rio do vencimento de um produto, da necessi-
dade de reposição de algum item, ou mesmo 
fazer o pedido daquilo que está acabando, de 
maneira automatizada, sem nenhuma inter-
venção humana. 

Toda essa verdadeira revolução tecnoló-
gica nos parece levar à inegável conclusão de 
que os programas de computador que vêm sen-
do desenvolvidos guardam características claras 
de invenção, com requisitos de patenteabilida-
de preenchidos, não podendo a sociedade se 
esquivar desse debate.

Patenteabilidade 
de software no 
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Indubitavelmente se está diante de um gran-
de desafio ao jurista dos tempos atuais, que é 
garantir proteção intelectual das criações de 
software, enquanto novidade no mercado, e, ao 
mesmo tempo, fazer com que essa proteção 
não gere monopólios e entraves à livre iniciativa, 
concorrência, e inovação tecnológica, no que se 
apegam os críticos à patenteabilidade do softwa-
re, como veremos ao longo deste artigo. 
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Nos termos do artigo 2° da Lei Federal n° 
9.609/98, que “dispõe sobre a proteção da pro-
priedade intelectual de programa de computa-
dor, sua comercialização no País, e dá outras 
providências”, “o regime de proteção à proprie-
dade intelectual de programa de computador é 
o conferido às obras literárias pela legislação de 
direitos autorais e conexos vigentes no País”.

Portanto, com clareza absoluta, a legisla-
ção brasileira positiva a proteção do programa 
de computador enquanto direito autoral, inclu-
sive facultando ao titular dos direitos o registro 
do software perante o Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (Inpi).

Tal registro visa proteger a estrutura de 
programação do software, denominada códi-
go-fonte, resguardando sua autoria e datação, 
servindo como prova para eventuais discus-
sões judiciais sobre contrafação do programa 
de computador, ou mesmo contestação de sua 
autoria.

Todavia, há um grande lapso de proteção, 
relativo à exclusividade sobre o método imple-
mentado na utilização do software, quando este 
tem a capacidade de solucionar um problema, 
até então não resolvido por outro meio automa-
tizado, o que lhe dá característica de novidade.

A essa reivindicação a proteção da pa-
tente seria bastante adequada, mas, ao rigor da 
lei, é excluída ao programa de computar. É o co-
mando que se extrai do artigo 10, inciso V, da Lei 
Federal n° 9.279/96, ao estabelecer que “não se 
considera invenção nem modelo de utilidade pro-
gramas de computador em si”.

Regime de 
proteção do 
software no 
Brasil
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Assim, uma análise superficial da lei vigente nos 
levaria à conclusão de que o programa de com-
putador dispõe de proteção como direito auto-
ral, sendo expressamente excluído da proteção 
como patente.

Não obstante, uma análise mais profun-
da do instituto da propriedade intelectual como 
um todo, dos resultados que derivam da utiliza-
ção do software e dos problemas que ele pode 
solucionar em nosso dia a dia nos leva à conclu-
são oposta, de que, mediante certas cautelas na 
elaboração do relatório descritivo de patente, é 
possível a proteção do programa de computa-
dor no âmbito das patentes, o que será aprofun-
dado no capítulo seguinte.

Regime de 
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Para dirimir a possibilidade de concessão de pa-
tente relacionada a software no Brasil, há que se 
interpretar corretamente a norma prevista no 
artigo 10, inciso V, da Lei Federal n° 9.279/96, 
que estabelece, apenas e tão somente, que o 
código-fonte do programa de computador não 
pode ser objeto de patente.

Ou seja, diferentemente do que muitos 
sustentam, o comando legal citado acima não 
consiste em vedação ou rejeição do legislador 
quanto à proteção de invenção relacionada a 
software, mas, apenas e tão somente, na clarifica-
ção da impossibilidade de registros dos códigos-
-fontes sob o instituto da propriedade industrial.

O invento, para que seja patenteável, 
deve preencher os requisitos de novidade, in-
venção e aplicação industrial, tal como prevê a 
já mencionada Lei nº 9.279/96, e, nessa esteira, 
sempre que o programa de computador tiver 
características aptas a atender a tais requisitos, 
estaremos diante da possibilidade de pleito da 
proteção de patente, que poderá ser essencial a 
resguardar o método ou o processo decorrente 
da aplicação do software, dificultando a usurpa-
ção da criação pela concorrência.

No campo da patente, a invenção deve 
resolver um problema técnico, sendo verdadeira 
solução ao problema, com efetivo efeito técnico, 
o que exclui a proteção patentária ao programa 
de computador em si, mas não impede que um 
software seja parte de processo que leve a um 
efeito técnico-industrial.

Portanto, para o software, há dois bens jurí-
dicos a serem protegidos: o programa de compu-
tador em si (direito autoral) e a invenção da qual 
participa o programa de computador (patente).

Patenteabilidade 
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Partindo dessa premissa, é possível concluir que 
o software é patenteável, enquanto partícipe da 
invenção, o que vem sendo aceito pelo Inpi, que, 
inclusive, conta com diretrizes que vão ao encon-
tro do que sustentamos acima, embora o escri-
tório brasileiro de patentes tenha uma interpre-
tação bastante restritiva quando da análise de 
pedidos de patente dessa natureza envolvendo 
programa de computador – mais restritiva até 
que a interpretação dos escritórios norte-ame-
ricano e europeu, tratados no capítulo seguinte.

Com efeito, diretrizes do escritório brasi-
leiro de patentes da década de 1990 já conside-
ram patenteáveis os programas de computador 
que trazem efeitos técnicos novos, que não po-
dem ser considerados como programas em si.

Na doutrina, também se encontra posi-
cionamento favorável à patente de software, na 
interpretação do ordenamento jurídico brasi-
leiro. Gabriel di Blasi, comentando o artigo 10, 
inciso V, da Lei Federal n° 9.279/96, afirma que: 

“O acréscimo do termo em si acaba por revelar 
que o programa, ele mesmo, não é considerado 
invenção. Mas, quando o dito programa esti-
ver instalado em um hardware (equipamento) 
e o funcionamento deste hardware depender 
do programa, então este conjunto poderá ser 
considerado uma invenção,” observada a ne-
cessidade de “reconhecimento do efeito técnico 
alcançado.”

DI BLASI, Gabriel. A propriedade 
Industrial: os sistemas de marcas, 
patentes, desenhos industriais e 
transferência de tecnologia. Rio de 
Janeiro: Ed. Forense: 2010, p. 209.

DI BLASI, Gabriel.  
A propriedade industrial.  
Rio de Janeiro:  
Forense, 2002, p. 132.
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No mesmo sentido, Marcos Wachowicz afirma:

“A exclusão da patenteabilidade dos programas 
de computador em si [...] não se desdobra linear-
mente para os software inventions que combi-
nem características de processo ou de produto 
com etapas de programa de computador”.

Com clareza, Manoel Joaquim Santos 
também se posiciona em consonância com o 
acima exposto, no sentido de que “as soluções 
técnicas para os problemas específicos, que são 
implementadas pelo programa, podem ser ob-
jeto de patente desde que atendam os requisi-
tos de novidade, atividade inventiva e utilidade 
industrial estabelecidos pelo direito patentário”.

Nessa esteira, inúmeros são os processos 
de patentes de software deferidos pelo escritó-
rio brasileiro, muitos deles já da década de 1980, 
como nos exemplos a seguir: processamento 
de palavras (PI7800453), processamento de 
textos (PI7800454), simulador de jogo de cartas 
(PI8009008), rede neural (PI9405871), processa-
mento de imagem MPEG (PI9404321), controle de 
marcha de um automóvel (PI9503180), sistema 
de criptografia (PI9302550), formatação de tex-
tos (PI8401590), correio eletrônico (PI9107319), 
impressão de dados (PI8402214), impressão de 
texto justificado (PI8302322) e tantos outros.

No âmbito do Poder Judiciário, a despeito 
da ampla doutrina a favor da patente do softwa-
re, e as próprias diretrizes do escritório nacional 
de patentes, também favoráveis, a jurisprudên-
cia parece mais conservadora em relação à in-
terpretação da lei, pela impossibilidade da pro-
teção patentária ao programa de computador, 
sobretudo em decisões anteriores ao ano 2000, 
proferidas por tribunais estaduais e superiores.

WASCHOWICZ, Marcos. 
Propriedade Intelectual do 
Software & Revolução da 
Tecnologia da Informação. 
Curitiba: Juruá, 2004, p. 224.

Tese Doutorado,  
USP, 2003, p. 389.
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No entanto, tudo indica que o raciocínio do Po-
der Judiciário tende a caminhar para uma aber-
tura maior da interpretação legal, apta a admitir 
o software protegido enquanto patente, como já 
se vê em algumas decisões mais recentes, algu-
mas ainda monocráticas, de juízes de primeiro 
grau, e sujeitas ao futuro reexame dos tribunais.

Adicionalmente, o tema da patenteabili-
dade do software foi amplamente discutido no 
Brasil em 2012, quando o Inpi promoveu con-
sulta pública sobre patentes de programa de 
computador.

Na ocasião, diversos juristas e organi-
zações apresentaram manifestações de obje-
ção à possibilidade de patentear tais inven-
ções, a maioria se apegando à possibilidade 
de criar reserva excessiva de mercado, mono-
pólios e entraves a novos empreendimentos 
no setor, sobretudo de pequenas empresas e 
programadores.

Respeitadas as opiniões divergentes, a 
maioria parece realmente imbuída de posicio-
namentos ideológicos, não necessariamente 
técnicos. Com a devida vênia, os argumentos 
levantados pelas organizações que se opõem 
à patenteabilidade do software são rechaçados 
pela simples análise histórica das diretrizes ana-
líticas de patentes do Inpi, em que há clareza ab-
soluta quanto ao seu caráter restritivo quando 
envolver programas de computador – inclusive, 
há muito mais restrição do que as análises de 
Estados Unidos e Europa.
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Até mesmo o argumento de que as patentes de 
software poderiam prejudicar a inovação do se-
tor nos parece frágil se analisarmos outros seto-
res em que a presença das patentes é constante, 
como, por exemplo, o setor automotivo, em que 
se encontram centenas de patentes, que nem 
por isso impediram o desenvolvimento do setor. 

Ao contrário, ao divulgar, por meio da pa-
tente, a tecnologia protegida, garantido o con-
trole temporário da tecnologia pela empresa 
que primeiro a concebeu, o resultado é de es-
tímulo a novas invenções, até porque uma nova 
invenção é a única forma de os concorrentes en-
trarem no mesmo mercado sem ser por meio de 
licenciamento de tecnologia.

Assim, pelos fundamentos acima, pode-
mos concluir que o software é patenteável, não 
enquanto código-fonte ou programa de com-
putador em si, mas na posição de partícipe da 
invenção que resolve um problema técnico, o 
que vem sendo aceito largamente pela doutri-
na brasileira e também pelo Inpi, sendo a pro-
teção da patente complementar à proteção do 
direito autoral.
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Como exposto nos capítulos anteriores, a lei 
brasileira estabelece, de forma taxativa, o que 
não pode ser considerado invenção, restringin-
do o campo das patentes e trazendo desafios in-
terpretativos ao escritório de patentes nacional.

Nos Estados Unidos, diferentemente, não 
há qualquer lista ou relação do que não poderia 
ser considerado invenção, dando uma amplitu-
de muito maior à proteção das patentes, que 
são analisadas caso a caso.

Naquele país, até a década de 1970, deci-
sões emblemáticas levavam a um senso comum 
de que programas de computador não teriam pa-
tenteabilidade. Elas eram fortes no entendimento 
de que somente são patenteáveis processos, má-
quinas, manufaturas ou composições da matéria. 
Nesse sentido: Cochrane v. Deener (1877); Gotts-
chalk b. Benson (1972); Parker v. Flook (1978).

Contudo, na década de 1980, a revolu-
ção tecnológica e informática vivida pelo País 
desencadeou reiteradas tentativas de estender 
a abrangência da proteção autoral, acarretando 
o surgimento de novas interpretações sobre a 
patenteabilidade do software, que acabou se tor-
nando regra.

A mudança veio a partir do julgamento 
de Diamond v. Diehr, em 1981, em que se dis-
cutia a automatização de um forno para a cura 
de borracha sintética, com auxílio de software, o 
que, no entendimento da maioria da turma (5 
votos a favor da proteção de patente vs. 4 votos 
contrários), era invenção patenteável, na medi-
da em que trazia a solução de um problema prá-
tico, com resultado até então desconhecido do 
estado da técnica, embora utilizasse processos 
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já conhecidos, mas que não eram controlados 
por software até então.

Aquela discussão de 1981, no entanto, 
apesar de marcar o início da trilha para o reco-
nhecimento da patente de software nos Estados 
Unidos, ainda não era tão arrojada, na medida 
em que tratava da aplicação do software a um 
forno industrial, sem a presença, ao menos em 
evidência, do computador enquanto hardware.

Em 1994 é que a trilha para a proteção 
de software começou a se pavimentar, ganhan-
do o corpo de uma verdadeira estrada e sedi-
mentando o reconhecimento da patente de 
software nos Estados Unidos, com o advento de 
US5440676 (Re. Alappat 33 F.3d 1526), quando se 
entendeu que o software poderia transformar o 
computador de uso geral em uma máquina de-
dicada e patenteável.

Naquele caso, foi reconhecido que o pro-
grama de computador em questão, quando aliado 
ao hardware, cria um novo computador, uma má-
quina especial e dedicada, merecedora da prote-
ção enquanto patente, iniciando uma nova etapa 
para a proteção de software por meio de patentes.

Dali em diante, diversas decisões segui-
ram reconhecendo a patenteabilidade do sof-
tware nos Estados Unidos, até que, em 2008, 
o escritório de patentes americano (USPTO) 
emitiu memorando aos examinadores de in-
venções, com orientações quanto à análise de 
reivindicações de método, sugerindo testes de 
patenteabilidade que dão clara proteção às in-
venções implementadas por software, o que foi 
reproduzido em todas as diretrizes posteriores 
do USPTO, consagrando a proteção de patente 
ao software no sistema norte-americano.
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Na Europa, embora o senso comum aponte para 
a suposta inexistência da proteção de software 
como patente, não é o que um estudo mais 
aprofundado revela. É fato que, em 2005, o es-
critório europeu (EPO) rejeitou diretivas relacio-
nadas à patente de software.

No entanto, as cortes judiciais europeias 
nos parecem adotar visão relativamente liberal 
sobre o tema. A pesquisa e a análise da doutrina 
e da jurisprudência sobre o tema revelam uma 
série de casos em que o Judiciário europeu vali-
dou como patente a proteção de métodos que 
são implementados por instruções de computa-
dor (software).

Assim como nos Estados Unidos e na Eu-
ropa, diversos países do mundo também deba-
tem o tema e incitam seus respectivos Judiciários 
a dirimir dúvidas sobre a patenteabilidade de in-
venções implementadas por software, havendo 
países que rejeitam veementemente a proteção 
industrial do software (a Índia, por exemplo) e 
outros que aceitam claramente a possibilidade 
(o Japão, por exemplo).

Direito 
comparado
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Conforme exposto nos capítulos antecedentes, 
é possível concluir que o programa de compu-
tador, no Direito brasileiro, recebe a proteção 
taxativa dos direitos autorais, que recaem pri-
mordialmente sobre o código-fonte do software, 
enquanto obra de criação do programador, ex-
cluindo expressamente o programa de compu-
tador como objeto de patente.

Contudo, a mais cautelosa interpretação 
do ordenamento jurídico, aliada ao devido estu-
do dos casos de patente já analisados pelo Inpi, 
evidencia que invenções implementadas por 
meio de software, ou mesmo com o suporte de 
software, podem e devem ser objeto de patente.

Partindo dessas premissas, e diante da 
inegável complementaridade entre os institu-
tos do registro do programa de computador 
enquanto direito autoral e do registro da inven-
ção implementada por software como patente, 
temos como amplamente recomendável bus-
car a proteção da criação sob os dois institutos, 
enquanto direito autoral e invenção, o que se 
afigura absolutamente possível, conforme o ex-
posto neste artigo.

Buscar a patente 
é amplamente 
possível
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Com a revolução tecnológica, os mercados so-
freram fortes mudanças. O fácil acesso à in-
formação contribuiu para o desenvolvimento 
de novos negócios, para a inovação e, conse-
quentemente, para o crescimento econômico 
dos países. 

A tecnologia se tornou aliada dos agen-
tes de mercado, aprimorando técnicas de pro-
dução, aumentando a quantidade de produtos, 
facilitando a interação com potenciais clientes, 
dentre outras questões. 

Com isso, o mercado tornou-se mais 
competitivo e inovador, pois quanto maior a 
quantidade de agentes e a variedade de pro-
dutos e serviços oferecidos, maior a necessida-
de de inovar.

Rapidamente, a informação se mostrou 
a maior aliada da inovação. Afinal, conhecer o 
mercado, os produtos e serviços, os agentes 
concorrentes, os consumidores e seus anseios 
torna mais eficiente a tomada de decisões para a 
exploração de novas possibilidades econômicas.

 Mas a grande revolução do mercado se 
deu com o advento da internet, que permitiu, 
além do armazenamento dos dados, que estes 
fossem compartilhados e acessados em tempo 
real. Com isso, relações comerciais antes inexis-
tentes se tornaram possíveis ou se aprimoraram 
diante da capacidade de comunicação oferecida 
pela rede mundial de computadores. 

Com a internet, a troca de informações 
passou a ocorrer em tempo real, o que gerou van-
tagem competitiva aos que dominam a ferramen-
ta, acelerando o desenvolvimento do mercado.
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Empresas digitais podem representar portais 
de entrada para: 1) os consumidores terem 
acesso a tecnologia; 2) estímulo a inovação e; 
3) criação de novas empresas digitais (como 
decorrência do exponencial estímulo a inova-
ção), as quais desenvolverão novos mercados, 
fomentando a economia. 

Mas a mesma tecnologia utilizada para 
inovar no mercado, trazendo soluções para os 
consumidores e concorrência saudável para a 
manutenção de cenário econômico forte e sus-
tentável, pode ser utilizada, e muitas vezes de 
forma sorrateira, para práticas abusivas, que 
afetam concorrentes diretos, ou para a manipu-
lação da economia.

 A concentração de informações e tec-
nologias em uma limitada parte do mercado 
estimula as grandes empresas ao desenvolvi-
mento de dinâmicas em que “os grandes tudo 
podem”. Nesse formato, essas empresas po-
dem abusar de sua posição privilegiada e ado-
tar práticas que prejudicariam o consumidor, a 
inovação e a concorrência.

Neste artigo, analisamos brevemente 
alguns desses fenômenos tecnológicos que 
vêm sofisticando as práticas anticoncorren-
ciais, explicando do que se trata cada um 
deles, e apresentando o posicionamento do 
Judiciário diante de casos concretos, em que 
foram discutidos os limites jurídicos da atua-
ção do agente econômico. 

A defesa da 
concorrência  
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As defesas da ordem econômica e da livre con-
corrência são disciplinadas por diversos diplo-
mas do nosso ordenamento jurídico. 

A Constituição Federal se dedica nos ar-
tigos 170 e seguintes ao estabelecimento dos 
princípios gerais da ordem econômica, desta-
cando entre eles a livre concorrência (baseada 
na liberdade de iniciativa econômica ou comer-
cial), a qual é elencada como um dos princípios 
fundamentais da Carta Magna. 

Mencionado princípio “assegura a todos 
o livre exercício de qualquer atividade econômi-
ca, independentemente de autorização de ór-
gãos públicos, salvo os casos previstos em lei”.

Em suma, os cidadãos brasileiros podem 
exercer qualquer atividade que fomente a eco-
nomia do país, desde que não haja proibição ou 
reserva da atividade econômica por parte do Es-
tado. Trata-se de um dos alicerces fundamentais 
para a sustentação do modelo econômico capi-
talista, estabelecido pela Constituição.

Cabe à lei, porém, reprimir abusos do 
poder econômico que visem à dominação de 
mercado, à eliminação da concorrência e ao 
aumento arbitrário dos lucros. Nesse sentido, a 
legislação antitruste nacional (Lei 12.259/2011) 
estrutura o sistema brasileiro de defesa da con-
corrência e elenca de forma exemplificativa as 
condutas que podem caracterizar infrações à 
ordem econômica do país.

 No artigo 36 da referida lei, são elen-
cadas as condutas consideradas infrações, as 
quais não dependem nem da comprovação de 
culpa do agente nem do alcance do resultado 
almejado para serem penalizadas.

Breves 
comentários 
sobre a legislação 
concorrencial 
brasileira 
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Com a migração das atividades comerciais para o 
ambiente digital, entende-se que qualquer uma 
das 19 condutas narradas no mencionado dispo-
sitivo de lei pode ser executada utilizando-se, de 
forma inovadora, das novas tecnologias para as 
finalidades de: 1) limitar, falsear ou de qualquer 
forma prejudicar a livre concorrência ou a livre ini-
ciativa; 2) dominar mercado relevante de bens ou 
serviços; 3) aumentar arbitrariamente os lucros; e 
4) exercer de forma abusiva posição dominante.

Lei 12.259/2011, Artigo 36, § 3º: As seguintes condu-
tas, além de outras, na medida em que configurem 
hipótese prevista no caput deste artigo e seus in-
cisos, caracterizam infração da ordem econômica: 
I – acordar, combinar, manipular ou ajustar com 
concorrente, sob qualquer forma: a) os preços de 
bens ou serviços ofertados individualmente; b) a 
produção ou a comercialização de uma quanti-
dade restrita ou limitada de bens ou a prestação 
de um número, volume ou frequência restrita ou 
limitada de serviços; c) a divisão de partes ou 
segmentos de um mercado atual ou potencial 
de bens ou serviços, mediante, dentre outros, 
a distribuição de clientes, fornecedores, regiões 
ou períodos; d) preços, condições, vantagens ou 
abstenção em licitação pública; 
II – promover, obter ou influenciar a adoção de 
conduta comercial uniforme ou concertada en-
tre concorrentes; 
III – limitar ou impedir o acesso de novas empre-
sas ao mercado; 
IV – criar dificuldades à constituição, ao funcio-
namento ou ao desenvolvimento de empresa 
concorrente ou de fornecedor, adquirente ou 
financiador de bens ou serviços; 
V – impedir o acesso de concorrente às fontes de 
insumo, matérias-primas, equipamentos ou tec-
nologia, bem como aos canais de distribuição; 
VI – exigir ou conceder exclusividade para divul-
gação de publicidade nos meios de comunicação 
de massa; 

Breves 
comentários 
sobre a legislação 
concorrencial 
brasileira 

359



CONCORRÊNCIA NA ERA DIGITAL

VII – utilizar meios enganosos para provocar a 
oscilação de preços de terceiros; 
VIII – regular mercados de bens ou serviços, es-
tabelecendo acordos para limitar ou controlar a 
pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a pro-
dução de bens ou prestação de serviços, ou para 
dificultar investimentos destinados à produção 
de bens ou serviços ou à sua distribuição; 
IX – impor, no comércio de bens ou serviços, a 
distribuidores, varejistas e representantes preços 
de revenda, descontos, condições de pagamento, 
quantidades mínimas ou máximas, margem de 
lucro ou quaisquer outras condições de comercia-
lização relativos a negócios destes com terceiros; 
X – discriminar adquirentes ou fornecedores de 
bens ou serviços por meio da fixação diferencia-
da de preços, ou de condições operacionais de 
venda ou prestação de serviços; 
XI – recusar a venda de bens ou a prestação de 
serviços, dentro das condições de pagamento 
normais aos usos e costumes comerciais; 
XII – dificultar ou romper a continuidade ou de-
senvolvimento de relações comerciais de prazo 
indeterminado em razão de recusa da outra 
parte em submeter-se a cláusulas e condições 
comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais; 
XIII – destruir, inutilizar ou açambarcar maté-
rias-primas, produtos intermediários ou acaba-
dos, assim como destruir, inutilizar ou dificultar 
a operação de equipamentos destinados a pro-
duzi-los, distribuí-los ou transportá-los; 
XIV – açambarcar ou impedir a exploração de 
direitos de propriedade industrial ou intelectual 
ou de tecnologia; 
XV – vender mercadoria ou prestar serviços in-
justificadamente abaixo do preço de custo; 
XVI – reter bens de produção ou de consumo, 
exceto para garantir a cobertura dos custos de 
produção; 
XVII – cessar parcial ou totalmente as atividades 
da empresa sem justa causa comprovada; XVIII 
– subordinar a venda de um bem à aquisição de 
outro ou à utilização de um serviço, ou subor-
dinar a prestação de um serviço à utilização de 
outro ou à aquisição de um bem; 
XIX – exercer ou explorar abusivamente direitos 
de propriedade industrial, intelectual, tecnologia 
ou marca. 

Breves 
comentários 
sobre a legislação 
concorrencial 
brasileira 

360



CONCORRÊNCIA NA ERA DIGITAL

Identificada uma das finalidades expostas na 
conduta praticada, estará caracterizado o ani-
mus do agente e, portanto, este pode ser pena-
lizado. Nesse contexto, é importante ressaltar 
que o rol de incisos trazidos no artigo 36 da 
Lei 12.259/2011 é meramente exemplificativo, 
o que permite a aplicação de sanções às mais 
variadas condutas, independentemente das téc-
nicas utilizadas para executá-las. 

Outras previsões legais relacionadas ao 
combate de condutas de concorrência desleal 
estão dispostas na Lei de Propriedade Industrial 
(Lei 9.279/96), sancionada quando a internet 
ainda era incipiente no Brasil. A legislação des-
creve atos que podem caracterizar concorrência 
desleal entre particulares, como, por exemplo, a 
tentativa de prejudicar a atuação do concorren-
te, ou de se aproveitar de forma parasitária de 
sua boa fama, credibilidade ou respeitabilidade, 
visando o lucro.

Para que se caracterize a concorrência desleal, 
é necessário que haja obrigatoriamente a con-
corrência entre os agentes, além dos seguintes 
pressupostos: 1. Os fatos têm que ocorrer na 
mesma época, pois se faz necessária a disputa 
de clientela, o que jamais ocorreria se atuas-
sem em épocas distintas; 2. A identidade entre 
os produtos ou serviços (não precisam ser exa-
tamente idênticos, caso possam ser substituí-
dos pelo consumidor); e 3. Haja identidade do 
mercado, ou seja, estejam voltados ao mesmo 
mercado consumidor. MANZUETO, Cristiane 
dos Santos e DIAS, Fernanda Mósca Tavares. 
Concorrência Desleal, Concorrência Parasitária 
e Aproveitamento Parasitário.
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Por meio da leitura das normas, é possível ve-
rificar que o legislador se preocupou em traçar 
algumas situações relacionadas à tecnologia, 
refletindo a realidade da sociedade à época em 
que foram aprovados os textos.

Assim, apesar de os textos não trazerem 
menção específica acerca da utilização da infor-
mática como instrumento para a prática de con-
dutas lesivas, isso não significa que as normas 
do ordenamento não possam ser interpretadas 
de forma ampla, visando alcançar até mesmo as 
práticas predatórias mais inovadoras, devendo 
os operadores do Direito estar atentos à carac-
terização de ilícitos civis e penais decorrentes 
das condutas indevidas. 

Destaca-se que, em que pese o modus 
operandi das condutas narradas possa parecer 
inédito, muitas vezes o objetivo final do agente é 
vedado pela legislação, tratando-se a tecnologia 
ou a internet apenas de novo meio para a práti-
ca dos mesmos ilícitos já previstos na lei. 
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Na mesma medida em que as novas tecnolo-
gias revolucionaram as relações econômicas e 
impulsionaram o seu crescimento, estas vêm 
sendo utilizadas em algumas situações para 
a execução de práticas abusivas, que podem 
caracterizar infrações à ordem econômica ou 
afetar concorrentes diretos, com o objetivo de 
dominar o mercado, elevar artificialmente pre-
ços, induzir o consumidor a erro, dentre outras 
situações violadoras do ordenamento jurídico.

Trata-se de novo movimento mercadológi-
co, operado pela rede mundial de computadores, 
capaz de sufocar a livre concorrência e impactar 
de forma definitiva o funcionamento do merca-
do, caso não endereçado de forma eficiente. 

Ao mesmo tempo, não se pode ignorar 
que a sociedade se transformou profundamen-
te e o desenvolvimento econômico, a partir da 
exploração da tecnologia, se mostra interessan-
te para os interesses público e privado. 

Em artigo científico recentemente publi-
cado, os autores Felipe Chiarello de Souza Pinto 
e Kristian Rodrigo Pscheidt consideram a tec-
nologia como um dos principais fatores para o 
desenvolvimento de um Estado, a manutenção 
de sua soberania, hegemonia militar e desenvol-
vimento econômico. 

A “knowledge society” (Sociedade do Conheci-
mento) é uma “forma específica de organização 
social em que a geração, o processamento e a 
transmissão da informação tornam-se fontes 
fundamentais de produtividade e poder, devido 
às novas condições tecnológicas surgidas nesse 
período histórico”11. É ínsita a atuação estatal, 
portanto, nesse novo momento histórico, surfar 
nas ondas daquilo que o deixará na vanguar-
da do poder e da realidade socioeconômica: 

 Uso da tecnologia 
para execução 
de práticas 
anticoncorrenciais
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a tecnologia [...] Essa sociedade apresenta ca-
racterísticas peculiares, colocando a tecnologia 
como o centro das atenções. As tecnologias 
se desenvolvem para permitir o homem atuar 
sobre a informação propriamente dita, ao con-
trário do passado quando o objetivo dominante 
era utilizar informação para agir sobre as tec-
nologias, criando implementos novos ou adap-
tando-os a novos usos. Os efeitos das novas 
tecnologias têm alta penetrabilidade porque a 
informação é parte integrante de toda ativida-
de humana, individual ou coletiva e, portanto, 
todas essas atividades tendem a ser afetadas 
diretamente pela nova tecnologia. Tecnologia e 
conhecimento são, portanto, as constantes da 
sociedade atual. 

Igualmente, os autores defendem que a 
informação é o ativo mais valioso da atual socie-
dade e serve de instrumento de conhecimento, 
poder e controle: “Aquele que detiver o domínio 
sobre essas variáveis terá o controle sobre os 
modos de produção e de desenvolvimento in-
telectual. É o proprietário desse conhecimento 
quem estará na vanguarda dessa nova Era”. 

Assim, não há que falar em limitação do 
acesso à tecnologia ou à internet – haja vista que 
esse cenário implicaria limitar o conhecimento e 
a inovação –, mas em adequação das normas ou 
da interpretação destas à nova realidade que se 
apresenta, com o objetivo de garantir a seguran-
ça jurídica e econômica.

É nesse sentido que a doutrina e a juris-
prudência têm se apresentado, conforme veri-
ficaremos a partir dos casos concretos aponta-
dos a seguir.
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Uma das condutas anticompetitivas mais co-
muns em nosso país se dá por meio da compra 
de links patrocinados, utilizando-se de referên-
cias ao concorrente direto. 

A compra de anúncios por meio de links 
patrocinados consiste no investimento em serviço 
de publicidade disponibilizado por sites de busca 
(Google, Bing, Yahoo! Search), em que há a aquisi-
ção de determinadas palavras-chave atreladas ao 
negócio desenvolvido pela empresa, possibilitan-
do que, quando pesquisadas pelos internautas, 
seja exibido o conteúdo do anunciante, em cam-
po de destaque, proporcionando maior visibilida-
de para o público consumidor. Nesse contexto, 
uma joalheria, por exemplo, pode comprar as pa-
lavras “joias”, “ouro”, “prata”, “brincos”, “colares”, 
para que o seu anúncio apareça em um campo de 
destaque quando tais termos forem pesquisados 
no buscador, pelo seu consumidor-alvo.

É cada vez mais frequente que empresas 
adquiram termos atrelados ao nome, ao pro-
duto ou serviço do concorrente. Isso porque 
não há qualquer tipo de controle prévio acerca 
desta aquisição por parte dos provedores pres-
tadores do serviço. 

Os provedores de internet que ofere-
cem esse serviço deixam claro em seus termos 
de uso que fica a cargo do comprador avaliar 
se o seu ato viola os direitos de terceiros ou a 
legislação vigente.

Anúncios 
indevidos por 
meio de links 
patrocinados
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Exemplo de cláusula constante nos Termos de 
Uso do Google: 

10. Indenização. A Contratante defenderá, in-
denizará e isentará a Google seus Parceiros, 
agentes, afiliadas e licenciantes de qualquer re-
clamação de terceiros ou responsabilidade de-
corrente ou relacionada a Opções de Segmenta-
ção, Criativos, Destinos, Serviços, Uso e violação 
destes Termos pela Contratante. Os Parceiros 
são terceiros beneficiários desta estipulação. 

Assim, se o consumidor, ao buscar por 
uma empresa, produto ou serviço, for redirecio-
nado automaticamente para anúncio de empre-
sa de um concorrente direto, ele pode ser indu-
zido a erro. 

Essa forma de publicidade causa confu-
são ao consumidor e pode acarretar no desvio 
de clientela, causando prejuízos ao alvo da con-
duta ilícita. Assim tem entendido o Judiciário:

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C PERDAS E DANOS 
Controvérsia entre empresas do ramo imobiliá-
rio Captação indevida de clientela, via internet 
– Expressões relacionadas aos empreendimen-
tos da autora que, quando lançadas em sítio 
de busca na rede mundial de computadores, 
têm a pesquisa redirecionada para o sítio da 
ré, de forma privilegiada Vinculação feita por 
meio de links patrocinados Mecanismo a incutir 
dúvida no elemento volitivo dos consumidores 
Obrigação das rés em não utilizarem os signos 
questionados, salvo para identificação de refe-
rência espacial – Sentença confirmada [...] (Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, Apelação Cível 
n°. 0138471-41.2010.8.26.0100, 10ª Câmara de 
Direito Empresarial, Desembargador Elcio Tru-
jillo, julgado em 10.9.2013).
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Exemplos de julgamentos neste sentido podem 
ser encontrados no Acórdão de Apelação Cível 
emitido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janei-
ro de número 0268961-21.2011.8.19.0001; e nos 
acórdãos de Apelação Cível exarados pelo Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, de números 0138471-
41.2010.8.26.0100, 0042679-66.2010.8.26.0001 
e 0014472-43.2009.8.26.0405. 

Outra conduta de modus operandi similar 
tem sido considerada abusiva pelos julgadores. 
Mais silenciosa do que a compra de publicidade 
perante os buscadores, a inserção de meta-tags 
no código fonte do website tem se mostrado efe-
tiva para posicionar com destaque determinado 
resultado em uma busca. 

Em suma, ao montar um website, o seu 
criador acrescenta código HTML na linguagem 
de criação da página (código-fonte), equivalente 
ao nome ou slogan utilizado pelo seu principal 
concorrente. 

HTML é uma linguagem básica para a cons-
trução de páginas eletrônicas na Internet. O inter-
nauta pode ver a configuração em HTML de uma 
determinada página eletrônica se usar a função 
“exibir” a “fonte” no seu programa de navegação. 

Assim, os robôs de busca dão destaque à pági-
na, quando o termo é procurado na internet. 

ACESSE O SITE
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Sobre este tema, destaca-se:

[...] Entendeu o i. Magistrado singular ter resta-
do provada e incontroversa a utilização da mar-
ca “X” [nome omitido], de propriedade da auto-
ra, na chave oculta do código HTML, dentro do 
meta tag do código fonte do sítio da ora apela-
da na rede mundial de computadores. Assim, ao 
instarem os serviços de busca eletrônica com a 
digitação da expressão “X”, o usuário tinha em 
sua resposta o endereço eletrônico da ré, den-
tre outros. Caracterizado, pois, o desrespeito à 
marca nominativa da autora. [...] (Tribunal de 
Justiça de São Paulo, Apelação Cível n°1030641-
91.2013.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de 
Direito Empresarial, Relator: Desembargador 
Ricardo Negrão, julgado em 22.9.2014).

Em qualquer das situações anteriores, 
o agente, com o objetivo de prejudicar a livre 
concorrência, explora abusivamente direitos de 
propriedade industrial, o que pode acarretar a 
caracterização de conduta de concorrência des-
leal (inciso III, do artigo 195, da Lei 9.279/96) e de 
ilícito contra a ordem econômica, nos termos do 
inciso XIX, do artigo 36, da Lei 12.259/2011.
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Outra prática anticoncorrencial é a dissemina-
ção de conteúdo falso sobre concorrentes na 
internet, por meio da criação de websites, blogs 
ou perfis em redes sociais com o objetivo de 
macular a imagem de uma empresa, dissemi-
nando inverdades acerca de seus sócios e de 
sua atuação. 

Muitas vezes, o conteúdo prejudicial é 
criado de forma anônima e pulverizado na inter-
net de forma robotizada, dificultando a reversão 
do cenário de abalo à honra causado, por meio 
da remoção do conteúdo ofensivo da rede.

Esta estratégia tem como objetivo fragi-
lizar a imagem da empresa, sua credibilidade, 
respeitabilidade ou até abalar a confiança na 
segurança de suas operações, na tentativa de 
limitar a sua expansão no mercado.

Técnica semelhante foi julgada recente-
mente, quando uma empresa de soluções anti-
vírus foi condenada a indenizar a concorrente, 
em razão da disseminação de conteúdo falso 
por meio de seu aplicativo, que acarretou na 
configuração de ato de concorrência desleal. 

Ao realizar o download do aplicativo anti-
vírus, por meio da loja virtual, o internauta rece-
bia alertas programados para indicar que o apli-
cativo antivírus da concorrente conteria vírus de 
alto risco, induzindo à sua desinstalação. 

Abaixo, ressalta-se o trecho da sentença que reco-
nheceu a prática do ato de concorrência desleal:
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Em relação ao mérito, é incontroverso que as 
partes atuam no ramo de tecnologia da infor-
mação , no Brasil e em outros países do mun-
do. [...] foi provado que a “EMPRESA 1” [nome 
omitido] intencionalmente programou o apli-
cativo “APLICATIVO” [nome omitido] para emi-
tir alertas tecnicamente falsos em relação aos 
aplicativos da “EMPRESA 2” [nome omitido], no 
sentido de que gerariam risco e conteriam ví-
rus, sugerindo, ademais, a desinstalação. [...] 
o comportamento deliberado da “EMPRESA 
1” tinha o objetivo de influenciar os consumi-
dores dos aplicativos das partes, denegrindo 
a imagem da “EMPRESA 2” [...]. Tal compor-
tamento caracteriza a concorrência desleal. 
(Processo n. 1006564-47.2015.8.26.0100, em 
trâmite perante a 11ª Vara Cível do Foro Cen-
tral da Comarca de São Paulo/SP, julgado em 
7.11.2016 pelo Juiz de Direito Exmo. Dr. Eduar-
do Palma Pellegrinelli).

Ao entender que, por meio dos seus pro-
gramas de computador, a ré da ação havia pu-
blicado falsa informação, em detrimento do con-
corrente, com o fim de obter vantagem, e que 
havia empregado meio fraudulento para desviar 
em proveito próprio clientela, o juízo julgou pro-
cedente a ação para que a autora da ação fosse 
indenizada em danos materiais, lucros cessan-
tes e danos morais, arbitrados em primeira ins-
tância em 440 mil reais.

Destaca-se que tal conduta também 
pode caracterizar ilícito penal, de acordo com 
os incisos II e III, do artigo 195 da Lei 9.279/96, 
os quais preveem que aquele que presta ou di-
vulga, acerca de concorrente, falsa informação, 
com o fim de obter vantagem ou emprega meio 
fraudulento, para desviar, em proveito próprio 
ou alheio, clientela de outrem comete crime de 
concorrência desleal.
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É cada vez mais frequente o acionamento 
das cortes, para análise de possíveis abusos 
à ordem econômica, em razão da capacidade 
e possibilidade real de determinadas empre-
sas de: 1) manipular dados para restringir o 
acesso à informação; e 2) divulgar avaliações e 
classificações tendenciosas, ou resultados de 
buscas direcionados por algoritmos, de forma 
não transparente.

Recentemente, empresas de tecnologia, 
que se autodenominam líderes em economia 
digital na Europa, encaminharam comunicado 
para a Comissão Europeia, destacando preocu-
pação com práticas de concorrentes. 

No documento há indicação de que em-
presas de tecnologia estariam utilizando a sua 
ingerência sobre as lojas de aplicativos para pro-
mover os seus próprios aplicativos de música, 
em detrimento dos aplicativos dos concorrentes.

Em outras palavras, tais empresas su-
gerem que as concorrentes, detentoras das 
plataformas de comercialização dos aplicati-
vos, estariam programando os seus algoritmos 
para apresentar de forma destacada os seus 
produtos e de forma menos privilegiada os 
produtos dos concorrentes. Esta mesma téc-
nica poderia ser utilizada, por exemplo, para 
dificultar o acesso dos consumidores a deter-
minados aplicativos, de acordo com o interes-
se comercial das empresas.

A Comissão Europeia, então, foi convida-
da a verificar a possibilidade de regulamentação 
das atividades das plataformas on-line, com o 
objetivo de garantir a manutenção de um mer-
cado saudável, os interesses dos consumidores 
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e a competição sustentável, principalmente con-
siderando a recorrência de tais condutas. 

No Brasil, existem três procedimentos 
administrativos sob a análise do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica (Cade) que 
buscam verificar se uma das maiores plata-
formas de tecnologia do mundo (aqui referi-
do como “Buscador”) estaria se utilizando das 
suas ferramentas para exercer posição domi-
nante no mercado.

Por meio dos processos administra-
tivos de números 08012.010483/2011-94, 

08700.009082/2013-03 e 08700.005694/2013-
19, o Cade investiga se: 1) o “Buscador” estaria 
privilegiando, nos resultados da busca orgânica, 
os seus próprios sites, em detrimento de sites 
concorrentes (nesse ponto, vale destacar que 
o Google foi multado recentemente em mais 
de 2 bilhões de euros pela Comissão Europeia 
por favorecer o seu próprio comparador de pre-
ços para compras on-line, o Google Shopping); 
2) o “Buscador” praticaria “scraping”, ou seja, a 
apropriação de conteúdo de sites de concorren-
tes, como o conteúdo da avaliação de produ-
tos, para o aprimoramento da sua plataforma; 
e 3) o “Buscador” estaria impondo, no contrato 
de prestação de serviços de links patrocinados, 
restrições que dificultam o gerenciamento das 
campanhas publicitárias pelos anunciantes. 

O órgão analisará se as condutas acima 
têm a capacidade de dificultar a entrada de con-
correntes no mercado brasileiro, resultar obstá-
culos à inovação, dificultar o desenvolvimento e 
a operação de concorrentes, explorando abusi-
vamente os direitos de tecnologia, o que carac-
terizaria lesão à ordem econômica, nos termos 
dos incisos III, IV e IX da Lei Antitruste Brasileira.
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A internet revolucionou as relações sociais, polí-
ticas e econômicas e demanda a revisitação de 
diversos conceitos e normas do nosso ordena-
mento, para que o Direito se adapte à nova rea-
lidade social. 

Da mesma forma, a tecnologia tem im-
pactado diretamente a forma de interpretar a 
defesa da concorrência, seja sob o aspecto de 
aplicação de políticas públicas para o combate 
de infrações contra a ordem econômica, seja 
sob o aspecto de combate de práticas anticon-
correnciais entre agentes particulares. 

Todas as práticas acima detalhadas têm 
como núcleo o uso da tecnologia para a sua 
propagação. Têm, em razão disso, característi-
ca comum o fato de serem silenciosas, sorra-
teiras, quase imperceptíveis, o que dificulta a 
fiscalização e aplicação das devidas punições 
aos responsáveis.

Não se deve ignorar que a legislação an-
ticoncorrencial existente tem como premissa a 
intenção e a ação humana, fazendo com que as 
peculiaridades técnicas da conduta lesiva não 
tenham a capacidade de impedir ou descaracte-
rizar a aplicação da legislação vigente. Portanto, 
não estando em consonância com os princípios 
e as regras gerais da ordem econômica, a con-
duta será passível das punições cabíveis.

No entanto, é importante refletir acerca 
da suficiência das ferramentas utilizadas pelos 
órgãos estatais de controle do mercado. São 
elas suficientes para identificar e penalizar atos 
que caracterizem infração à ordem econômica 
ou atos de concorrência desleal? 
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Certo é que se faz necessário pensar em meca-
nismos para assegurar maior transparência na 
atuação das empresas da era digital, sem invia-
bilizar a sua atividade econômica, para que seja 
possível a fiscalização das suas atividades, ga-
rantindo o equilíbrio do mercado.

Paralelamente, se mostra adequada a re-
visitação dos critérios considerados pelas auto-
ridades antitruste para intervir em processo de 
fusão entre empresas ou de aquisição.

 Questiona-se se, diante do atual cenário, 
não seria o caso de avaliar com cautela o fato de 
grandes empresas de tecnologia adquirirem em-
presas menores (startups), que vêm ganhando 
evidência no mesmo mercado de atuação, com o 
objetivo de garantir que tal política não seja uma 
manobra da empresa maior para impedir a en-
trada de novos concorrentes no mercado. 

Esta e outras possibilidades exigem 
dos operadores do Direito que compreendam 
a transformação do mercado, em razão das 
novas tecnologias, diagnosticando as novas 
possibilidades de atuação lesiva por parte das 
grandes empresas de tecnologia e vislumbran-
do as alterações legislativas necessárias para a 
manutenção da ordem econômica e da concor-
rência sustentável.
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Vinculação da 
marca a um 
estilo e o risco 
de diluição e 
vulgarização

Autoras

No início de 2009, a Chanel, Inc., titular de re-
gistros da marca Chanel em diversos países ao 
redor do mundo, publicou nota de informação 
(A Note of Information and Entreaty to Fashion Edi-
tors, Advertisers, Copywriters and other Well-Inten-
tioned Mis-Users of our Chanel Name), adquirindo 
uma página inteira de publicidade no jornal Wo-
men’s Wear Daily, apontando de maneira osten-
siva que a palavra “Chanel” não deve ser utiliza-
da como um adjetivo.

Esta nota, direcionada a editores, anun-
ciantes, redatores e pessoas bem-intencionadas 
em geral, que fazem uso indevido da marca Cha-
nel, indica que Chanel foi “uma estilista e uma 
mulher extraordinária” e é “um perfume”, “ele-
gância moderna em alta costura, prêt-à-porter, 
acessórios e joias” e “uma marca registrada para 
perfumes, cosméticos, roupas, acessórios e ou-
tras coisas adoráveis”.

Dessa forma, a comunicação informa que 
a palavra “Chanel” não deve ser utilizada para ad-
jetivar produtos ou obras que não sejam de fato 
produzidos ou disponibilizados pela Chanel, Inc.

No original: “A Note of Information and Entreaty 
to Fashion Editors, Advertisers, Copywriters 
and other Well-Intentioned Mis-Users of our 
Chanel Name. CHANEL was a designer, an 
extraordinary woman who made a timeless 
contribution to fashion. CHANEL is a perfume. 
CHANEL is modern elegance in couture, ready-
to-wear, accessories, watches and fine jewelry. 
CHANEL is our registered trademark for 
fragrance, cosmetics, clothing, accessories and 
other lovely things. Although our style is justly 
famous, a jacket is not ‘a CHANEL jacket’ unless 
it is ours, and somebody else’s cardigans are not 
‘CHANEL for now’. And even if we are flattered 
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by such tributes to our fame as ‘Chanel-issime, 
Chanel-ed and Chanel-ized’. PLEASE DON’T. Our 
lawyers positively detest them. We take our 
trademark very seriously. Merci, Chanel, Inc.”

Os responsáveis pela marca indicaram a 
todos que escrevem e comentam sobre moda 
que não utilizem expressões como “achanela-
da”, “chanelismo” etc. para fazer referência a 
coleções ou itens de vestuários que referenciem 
o estilo comumente associado à marca Chanel, 
embora sejam produzidos por terceiros.

O estilo criado por Gabrielle “Coco” Cha-
nel e que, até os dias de hoje, é mantido vivo 
pela maison Chanel, marcado por tailleurs de 
tweed, camélias e bolsas clássicas de matelassê 
com alças de correntes, é mundialmente conhe-
cido e serve de inspiração para diversos desig-
ners e estilistas. 

Entretanto, por que a Chanel, Inc. não de-
seja que a marca Chanel seja diretamente vin-
culada a referido estilo? Não corresponderia tal 
vinculação à realização de publicidade gratuita 
para a marca? A resposta está diretamente rela-
cionada à função que as marcas exercem dentro 
dos ordenamentos jurídicos dos países signatá-
rios da Convenção da União de Paris, ou seja, 
distinguir os produtos de um fornecedor de ou-
tros semelhantes, de fornecedores diversos.

O foco deste artigo é o de analisar, de 
acordo com a legislação brasileira, os funda-
mentos legais que justificam que grandes e re-
conhecidas empresas atuantes no mercado da 
moda adotem estratégias para evitar a vincula-
ção de suas marcas a características e designs 
marcantes destas.
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A doutrina, atualmente, indica que a marca, den-
tro do sistema de proteção à propriedade intelec-
tual, tem diversas funções, sendo a principal indi-
car a origem de determinado produto ou serviço:

A marca, ao designar um produto, mercadorias 
ou serviço, serve em princípio para identificar 
a sua origem; mas, usada como propaganda, 
além de poder também identificar a origem, 
deve primordialmente incitar ao consumo, ou 
valorizar a atividade empresarial do titular.

Conforme a clássica justificativa do sistema de 
marcas, a proteção jurídica tem por finalida-
de em primeiro lugar proteger o investimento 
do empresário; em segundo lugar, garantir ao 
consumidor a capacidade de discernir o bom e 
o mau produto. O exercício equilibrado e com-
patível com a função social desta propriedade 
levaria a que o investimento em qualidade se-
ria reconhecido [sic]. BARBOSA, Denis Borges. 
Marca – A mais importante das propriedades 
intelectuais

Tal funcionalidade decorre da utiliza-
ção exclusiva da marca por seu detentor, con-
forme proteção concedida no Brasil pela lei nº 
9.279/1996, a chamada Lei de Propriedade Indus-
trial (LPI). O texto, em seu artigo 129, estabelece 
que “a propriedade da marca adquire-se pelo re-
gistro validamente expedido, conforme as dispo-
sições desta lei, sendo assegurado ao titular seu 
uso exclusivo em todo o território nacional [...]”.

É importante notar que a exclusividade e 
a distintividade são elementos intrinsecamente 
relacionados à proteção marcária, uma vez que 
uma não pode existir sem a outra, de modo a 
autorizar a proteção de uma expressão como 
marca, como ensina a doutrina:

A função da 
marca e sua 
proteção no 
ordenamento 
jurídico  
brasileiro
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A questão aqui é um dos principais elementos 
essenciais das marcas: o requisito da distinti-
vidade ou distinguibilidade. Tal exigência se ex-
prime, no campo jurídico, pela exigência de que 
a marca, para poder ser apropriada singular-
mente, deve destacar-se suficientemente do do-
mínio comum. O direito marcário considera res 
communis omnium sejam os signos genéricos, 
os necessários, ou os de uso comum, sejam os 
signos descritivos [sic]. BARBOSA, Denis Borges. 
Generificação e Marcas Registradas.

Portanto, o titular do registro de marca, 
concedido no Brasil pelo Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), tem o direito de 
utilizá-la, com exclusividade, em todo o terri-
tório nacional, sendo vedado o uso por tercei-
ros, que atuem em mercados equivalentes ou 
semelhantes ao do titular da marca registrada 
(como decorrente do princípio da especiali-
dade), conferindo, portanto, distintividade à 
marca e, consequentemente, ao seu titular, 
naquele segmento.

Para permitir ao titular da marca o di-
reito ao uso exclusivo e, assim, preservar sua 
função distintiva, a LPI prevê, em seu artigo 
130, o direito do titular do registro marcário 
de zelar pela integridade material e reputação 
de sua marca, o que acarreta a possibilidade 
de impedir, inclusive judicialmente, o uso in-
devido por terceiros.

LPI. Art. 130 - Ao titular da marca ou ao depo-
sitante é ainda assegurado o direito de: I – ceder 
seu registro ou pedido de registro; II – licenciar 
seu uso; III – zelar pela sua integridade material 
ou reputação.
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Em algumas hipóteses, a utilização inadequada 
da marca pode prejudicar sua distintividade, 
assim, para o consumidor, a ela deixa de estar 
relacionada a um fornecedor específico, depre-
ciando, assim, sua função essencial.

Como apontado anteriormente, as mar-
cas possibilitam que os consumidores identifi-
quem os produtos de sua preferência com base 
em suas origens, vinculando-os a um fabricante 
ou prestador de serviço específico. 

Isso é de suma importância para garan-
tir a livre concorrência e o desenvolvimento 
econômico, na medida em que garante que os 
detentores das marcas usufruam de maneira 
exclusiva os frutos dos seus investimentos, in-
centivando que as empresas aprimorem os seus 
produtos, a fim de fortalecer suas marcas e so-
bressair perante o público consumidor.

A marca também tem uma função pu-
blicitária. Ela traz consigo não apenas a identi-
ficação do produto, mas os valores a ele atrela-
dos, ou seja, a imagem transmitida ao público 
consumidor, ao qual motiva a aquisição de um 
produto em detrimento de outro. É a marca um 
primeiro atrativo ao consumidor, diante da atual 
pluralidade de opções encontradas no mercado. 

Dessa forma, para que se tenha uma 
marca considerada forte no mercado, é preci-
so que ela tenha evidente capacidade distintiva 
e que não esteja diretamente correlacionada 
ao produto ou serviço que representa, a fim 
de que possa realmente se distinguir dos seus 
concorrentes.
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SCHIMIDT, Lélio Denicoli.  
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Curitiba: Juruá, 2011. p. 64.
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Assim, o processo para a criação de uma mar-
ca deve ser muito mais do que a escolha de um 
nome e de um logotipo. Para que ela se eternize 
é necessário que se crie uma relação de identi-
dade com os seus consumidores.

Ocorre que, por vezes, algumas marcas 
se tornam tão conhecidas que passam a ser uti-
lizadas como referência para determinados pro-
dutos ou serviços, em razão do estilo adotado e 
do status perante o público consumidor. 

Em uma análise superficial, essa vincu-
lação pode aparentar ser vantajosa ao titular 
da marca, como um reconhecimento pelo seu 
destaque no mercado. Contudo, tal vinculação 
pode acarretar, ao longo do tempo, reflexos ex-
tremamente prejudiciais, como a diluição e até 
mesmo a vulgarização da marca.

Embora muitas vezes sejam tratadas 
como sinônimos, sendo certo que não há posi-
ção doutrinária e jurisprudencial consolidada a 
respeito, trataremos os institutos de maneiras 
distintas, de acordo com as ressalvas realizadas 
pela doutrina especializada. 

A diluição da marca é uma teoria deri-
vada do direito norte-americano e consiste em 
atos que atingem a integridade de um signo 
distintivo, praticados por terceiros que não ne-
cessariamente competem com o legítimo titular 
e que trazem como consequência a diminuição 
do poder de venda desse signo, causando o 
enfraquecimento da marca. Contudo, não há a 
perda da proteção da marca, na medida em que 
ela não se torna um termo genérico.
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A diluição pode ser resultante de atos de: 

1 – maculação, que ocorre diante de uma 
conduta que causa dano à reputação do signo 
distintivo, ou seja, trata-se de uma ofensa à inte-
gridade moral da marca; 

2 – ofuscação, que ocorre quando a mes-
ma marca/expressão é adotada por diferentes 
empresas, ocasionando a perda de sua unicida-
de e, consequentemente, a diminuição de sua 
capacidade distintiva, sendo, assim, uma ofensa 
à integridade material do signo distintivo; 

3 – adulteração, quando um terceiro se 
utiliza do signo distintivo, adulterando-o e pre-
judicando, assim, a lembrança pelo consumidor, 
o que, consequentemente, traz impacto à sua 
distintividade. 

Na vulgarização ou degeneração da mar-
ca, esta se torna tão intimamente ligada ao pro-
duto que passa a ser tratada como sinônimo do 
mesmo, não importando a sua procedência, de 
modo que, com o tempo, a marca perde o seu 
caráter distintivo e é incorporada ao vocabulá-
rio nacional.

Neste cenário, o legítimo titular perde a 
capacidade de defender a exclusividade de uso 
da marca, na medida em que esta não possui 
mais a capacidade de distinguir a origem dos 
produtos, em razão da sua constante utilização 
como termo genérico.
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Em casos mais extremos, o signo pode perder o 
seu status de marca, por carecer de um de seus 
requisitos essenciais: a distintividade. Isso por-
que, “se a palavra, figura, ou combinação das 
duas não for capaz de exercer essa função, a 
marca não é válida”, pois não preenche os requi-
sitos estampados no artigo 122 da LPI.

LPI. Art. 122 - São suscetíveis de registro 
como marca os sinais distintivos visualmente 
perceptíveis, não compreendidos nas proibições 
legais.

A vulgarização (degeneração) e a diluição 
da marca não estão previstas na LPI, não ha-
vendo, pois, dispositivos específicos que tratem 
sobre os institutos e visem coibir tais práticas. 
Contudo, tratando-se de atos que atingem a in-
tegridade da marca, a LPI possui em seus dis-
positivos o artigo 130, inciso III, que garante ao 
titular da marca o direito de zelar pela sua inte-
gridade material ou reputação.

Nos casos que envolvam a possibilidade 
de concorrência desleal, a proteção da marca 
encontra subsídio no artigo 195 da Lei de Pro-
priedade Industrial.

Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal 
quem: I – publica, por qualquer meio, falsa 
afirmação, em detrimento de concorrente, com 
o fim de obter vantagem; II – presta ou divulga, 
acerca de concorrente, falsa informação, com 
o fim de obter vantagem; III – emprega meio 
fraudulento, para desviar, em proveito próprio 
ou alheio, clientela de outrem;IV – usa expressão 
ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, 
de modo a criar confusão entre os produtos 
ou estabelecimentos; V – usa, indevidamente, 
nome comercial, título de estabelecimento ou 

FRÓES, Carlos Henrique de 
Carvalho. Marca: Aquisição de 
Distintividade e Degenerescência. 
In JABUR, Wilson Pinheiro; 
SANTOS, Manoel Joaquim Pereira 
(coord.). Sinais Distintivos e Tutela 
Judicial e Administrativa. São 
Paulo: Saraiva, 2007. p. 86.
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insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à 
venda ou tem em estoque produto com essas 
referências; VI – substitui, pelo seu próprio 
nome ou razão social, em produto de outrem, 
o nome ou razão social deste, sem o seu 
consentimento; VII – vende ou expõe ou oferece 
à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, 
produto adulterado ou falsificado, ou dele se 
utiliza para negociar com produto da mesma 
espécie, embora não adulterado ou falsificado, 
se o fato não constitui crime mais grave;

Ainda, de maneira mais abrangente, os 
direitos do titular da marca encontram-se tute-
lados pelo direito de propriedade, previsto no 
artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal. 

Tais dispositivos, portanto, são aplicados 
pelos tribunais nos casos em que a violação da 
marca pode acarretar diluição e vulgarização. 
Vejamos exemplo referente a diluição:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. COLI-
DÊN CIA DE MARCAS. “DELL” E “DELL DO BRASIL”. 
TEORIA DA DISTÂNCIA. TEORIA DA DILUIÇÃO.

1. No exame de eventual colidência, doutrina e 
jurisprudência têm tradicionalmente se utilizado 
da teoria da distância, que, fundamentando-
se nos princípios da equidade e da igualdade, 
sustenta a coexistência de marcas quando 
a situação fática atual possibilite o convívio 
harmônico de signos semelhantes ou afins.

2. Embora muito eficaz na maioria dos casos, 
tal critério não é capaz de abarcar hipóteses 
especialíssimas, onde a infringência de direitos 
pode ganhar matizes diversos, que exigem uma 
análise mais profunda e sob outro enfoque, o 
da teoria da diluição. 
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3. A ideia principal da teoria da diluição é a de 
proteger o titular contra o enfraquecimento 
progressivo do poder distintivo de sua marca, 
mormente em casos de marcas que ostentam 
alto grau de reconhecimento ou que sejam mui-
to criativas, sendo o paradigma para a decisão 
entre aplicar a teoria da distância ou a teoria 
da diluição a fama e a criatividade do sinal.

[...] Note-se que o art. 130, inciso III, da LPI 
traduz a positivação, no direito brasileiro, da 
proteção aos titulares de marcas contra sua 
diluição: 
[...] O fenômeno da diluição constitui justamen-
te uma ofensa à integridade de um signo distin-
tivo, seja moral ou material, tendo por efeito a 
diminuição do seu poder de venda.

A ideia principal da teoria da diluição é, pois, a 
de proteger o titular contra o enfraquecimento 
progressivo do poder distintivo de sua marca, 
mormente em casos de marcas que ostentam 
alto grau de reconhecimento ou que sejam mui-
to criativas. (TRF-2- Apelação/Reexame Necessá-
rio. 2009.51.01.806947-3. Rel.: Desembargadora 
Federal Liliane Roriz. Julgado em 29.03.2011).

Ato contínuo, caso não obstada, a utiliza-
ção indevida da marca em longo prazo pode acar-
retar a vulgarização desta. Como exemplos pode-
mos citar as seguintes palavras que perderam o 
status marcário: zíper, macacão, querosene, celo-
fane, entre outras, que a sociedade sequer tem a 
lembrança de que um dia já foram marcas.

No caso específico do mercado da moda, 
a situação é ainda mais delicada, como analisa-
do a seguir.
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Com base no que já foi exposto acima, é pos-
sível afirmar que, no caso do comunicado da 
Chanel, Inc., a utilização da marca Chanel, como 
referência para estilos e tendências, bem como 
a produtos e serviços de terceiros, pode, se não 
controlada, vir a causar a diluição da marca por 
ofuscação, na medida em que esta perderia o 
seu poder de venda ao ser utilizada para refe-
renciar produtos de origens diversas.

É importante mencionar que tal efeito 
pode ser ainda mais contundente tratando-se 
de produtos do mercado da moda, no segmento 
de luxo, tendo-se em vista a segmentação e o 
funcionamento de tal mercado.

A doutrina especializada costuma segmen-
tar o mercado da moda de acordo com a qualida-
de e o público-alvo dos produtos ofertados. Embo-
ra a classificação apresente algumas divergências 
de autor para autor, (Gurmit Matharu, por exem-
plo, reconhece pelo menos seis segmentos distintos 
no mercado da moda: alta costura,  prêt-à-porter, 
linhas de difusão, sportswear, alfaiataria e moda 
para massa.) como regra, há o reconhecimento de 
pelo menos três categorias distintas: alta costura, 
prêt-à-porter e moda para massa.

Alguns autores, como Kal Raustiala e 
 Christopher Sprigman, (RAUSTIALA, Kal; SPRIG-
MAN, Christopher Jon. The Piracy Paradox: Innova-
tion and Intellectual Property in Fashion Design. In: 
Virginia Law Review. Vol. 92. p. 1.687. 2006; UCLA 
School of Law Research Paper No. 06-04) apon-
tam que o mercado da moda conta com uma 
estrutura piramidal: no topo, com um público-
-alvo extremamente restrito, encontram-se as 
maisons que produzem alta costura; em seguida 
estão os grandes designers de moda, com um pú-
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blico muito maior e preços altos, com foco em 
ready-to-wear (prêt-à-porter); abaixo encontra-se 
a categoria que os autores nomeiam de better 
fashion, constituída por lojas com preços mode-
rados; e, por fim, na base da pirâmide, encontra-
-se a categoria de artigos mais básicos, com pre-
ços baixos. De acordo com Raustiala e Sprigman, 
quanto mais alta a categoria, mais informação de 
moda ela contém e, portanto, maior o grau de 
inovação.

Quanto a esse aspecto, importante apon-
tar que a cópia é característica frequente no 
mercado de moda, existindo, inclusive, empre-
sas atuantes nesse mercado, especializadas em 
reproduzir designs de terceiros, frequentemente 
de estilistas e marcas que se encontram nos de-
graus superiores da pirâmide.

Assim, diversos agentes do mercado 
atuam com base na cópia, em maior ou menor 
grau. Grandes magazines, que se especializaram 
no chamado fast fashion, produzem suas versões 
de designs famosos. O termo fast fashion é utili-
zado para descrever a atuação das grandes em-
presas, ao produzir roupas e acessórios de forma 
rápida e contínua, muitas vezes trazendo ao mer-
cado, a preços mais populares, cópias de criações 
de marcas famosas e de maior exclusividade.

Dessa forma, diante da grande quanti-
dade de produtos idênticos ou assemelhados 
disponíveis, a marca tem especial relevância no 
mercado da moda, especialmente no segmen-
to de luxo, uma vez que o incentivo para que o 
indivíduo adquira um produto desse segmento 
vai além da sua qualidade e compreende, prin-
cipalmente, a vontade de se ver inserido em um 
determinado grupo social.
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Quando se trata de um produto de luxo, a força 
publicitária exercida pela marca deriva não só 
da qualidade do produto, mas principalmente 
do status social que a marca representa e que o 
consumidor almeja quando adquire o produto 
por ela identificado.

Essa premissa é especialmente verda-
deira quando se trata de produtos da indústria 
da moda, que contam com alto poder de dis-
tinção social. Nesse aspecto, Lélio Delicoli Schi-
midt comenta:

Como elucida Mark BATEY, o consumo é 
motivado não só pela utilidade do produto 
ou serviço, mas também por necessidades 
emocionais ou relacionadas à afirmação de 
uma identidade (posição social, ou vinculação 
a grupos, valores ou ideias). Em muitos casos, 
esses são os fatores preponderantes na 
compra. Um relógio de luxo serve para várias 
coisas, até para ver as horas [...] Isto explica por 
que os produtos de luxo são mais caros: o preço 
de venda embute a satisfação do sonho que 
eles proporcionam ao consumidor.

Ou seja, diante de diversos produtos se-
melhantes, é frequente que o consumidor bus-
que adquirir produtos com base na marca que 
o identifica, sendo esta, muitas vezes, mais re-
levante que a qualidade ou o design do produto.

Portanto, se o consumidor do mercado 
de luxo, que busca exclusividade, passa a verifi-
car que a marca é utilizada para fazer referência 
a produtos de procedências diversas, provavel-
mente perderá interesse nela, que terá dimi-
nuída a sua capacidade de venda, com a conse-
quente diluição da marca.

SCHIMIDT, Lélio Denicoli.  
A Distintividade das Marcas: 
Secondary Meaning,  
Vulgarização e Teoria da Distância. 
São Paulo: Saraiva, 2013. p. 86.
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Exemplo relevante de diluição de marca no mer-
cado de moda de luxo é o sofrido pela Burberry, 
no Reino Unido. Reconhecida por sua tradicio-
nal estampa xadrez bege, registrada em diver-
sos países, a empresa viu sua marca passar a 
ser massivamente utilizada por um grupo social 
bastante diverso de seu público elitizado origi-
nal, os chamados, pejorativamente, “chavs”.

Tal grupo, que identifica parte da clas-
se trabalhadora do Reino Unido, relacionada a 
adolescentes ou jovens adultos tidos como vân-
dalos e associados à delinquência juvenil, incor-
porou o xadrez da Burberry de forma massiva a 
seu guarda-roupa. Isso fez com que as vendas 
da Burberry caíssem no país, na medida em que 
o consumidor de luxo não desejava ter sua ima-
gem vinculada a tal grupo social, em um exem-
plo de diluição da marca por maculação.

Como resposta, a Burberry optou por al-
terar sua estratégia operacional, retirando do 
mercado alguns produtos diretamente associa-
dos aos “chavs” e lançando uma linha de produ-
tos diferenciados – a “Burberry Prorsum” –, nos 
quais a estampa tradicional encontra-se menos 
aparente e cujo valor de mercado é superior ao 
dos produtos que apresentam o xadrez de for-
ma ostensiva, com o intuito de atrair novamente 
os consumidores que correspondem ao público-
-alvo original da marca.

É evidente, portanto, diante da relevância 
e valor da marca no mercado da moda de luxo, 
que a diluição da marca pode trazer danos irre-
versíveis a empresas atuantes no setor, o que jus-
tifica a postura beligerante da Chanel, Inc. com 
relação à utilização da marca Chanel para iden-
tificar produtos fornecidos por terceiros, mesmo 
que relacionados ao estilo tradicional da maison.
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Embora, à primeira vista, possa parecer que a 
ampla difusão da marca registrada, para iden-
tificação de uma tendência de moda ou de um 
estilo específico, seja favorável à empresa de-
tentora, esta associação pode, de maneira gra-
dativa, acarretar na diluição e até mesmo na vul-
garização da marca, pois prejudica a sua função 
distintiva, influenciando, consequentemente, 
seu poder de venda.

Esse efeito é ainda mais evidente e contun-
dente no mercado da moda, porque, diante da 
variedade de produtos idênticos ou assemelha-
dos disponíveis, considerando que a cópia é um 
movimento comum nesse mercado, a marca tem 
especial relevância, uma vez que o incentivo para 
que o consumidor adquira um produto vai além 
da sua qualidade e compreende a vontade de se 
ver inserido em um determinado grupo social.

Quando se trata de um produto inserido 
no mercado de luxo, a força publicitária exercida 
pela marca deriva não só da qualidade do pro-
duto, mas principalmente do status social que 
a marca representa e que o indivíduo almeja 
quando adquire o produto por ela identificado. 

Portanto, se o consumidor do mercado 
de luxo passa a verificar que a marca é utiliza-
da para fazer referência a produtos de diversas 
procedências, prejudicando a sensação de ex-
clusividade que antes lhe era proporcionada, 
provavelmente perderá interesse nela, a qual 
terá diminuída a sua capacidade de venda, ha-
vendo a diluição da marca por ofuscação, ou 
ainda, por maculação, como mencionado no 
caso da Burberry.
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Em casos mais extremos, pode-se chegar à vul-
garização (degeneração) da marca, no momento 
em que esta se torna tão intimamente ligada ao 
produto que passa a ser tratada como sinônimo 
dele, não importando a sua procedência, per-
dendo por completo o seu caráter distintivo e 
se incorporando ao vocabulário social, de modo 
que o legítimo titular perde a capacidade de de-
fender a sua exclusividade.

Assim, verifica-se que a prudente atitude 
adotada pela Chanel, Inc. é totalmente justificada 
e deve ser tomada como exemplo pelos detento-
res de marcas, em especial no mercado da moda.

Nesse sentido, cabe frisar que, embora 
não haja dispositivos específicos na legislação 
brasileira que vise a proteção da marca con-
tra os institutos da diluição e da vulgarização, 
tratando-se de atos que atingem a sua integri-
dade, a LPI tem em seus dispositivos o artigo 
130, inciso III, que garante ao titular da marca 
o direito de zelar pela sua integridade material 
ou reputação.

Ainda, nos casos que envolvam atos de 
concorrência desleal, a proteção da marca en-
contra subsídio no artigo 195 da LPI e, de uma 
maneira mais abrangente, os direitos do titular 
encontram-se tutelados pelo direito de pro-
priedade, previsto no artigo 5º, inciso XXIX da 
Constituição. 

Dessa forma, verifica-se que os direitos 
dos titulares das marcas estão plenamente tu-
telados pela legislação brasileira contra os insti-
tutos da diluição e da vulgarização das marcas.

Caso Chanel, uma 
atitude prudente
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Autor

As fan fictions se popularizaram nas últimas 
décadas como demonstração de carinho e ad-
miração por determinadas obras, literárias, te-
levisivas ou musicais. O costume de se basear 
em uma obra já existente para a criação de uma 
derivação, alteração ou continuação parece bas-
tante prática e simples, porém, frente à legis-
lação brasileira de Direito Autoral, se torna de 
complexo entendimento. 

A legislação de 1998 não prevê qualquer 
indicação específica sobre a legalidade ou não 
desse tipo de obra, mas, sim, sobre os ditames 
de uma obra derivada de outra já existente. 

Neste artigo, buscaremos demonstrar 
como, de forma analógica, é possível chegar a 
uma conclusão sobre a legalidade ou a ilegalidade 
da criação de fan fictions pela lei autoral brasileira. 
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Um dos temas e assuntos mais comentados e 
difundidos atualmente nos grupos de discus-
são e fóruns direcionados a expoentes da cul-
tura pop são as fan fictions. Apesar de ser um 
fenômeno com grande aceitação e largo públi-
co – muitas vezes ávido e fanático –, pouco ou 
quase nada se discute sobre essa expressão da 
cultura pop, o que nos deixa diversas lacunas a 
ser exploradas nessa área, principalmente sob 
o aspecto da sua legalidade perante a legislação 
de direitos autorais. 

As fan fictions (também conhecidas por 
fan fics, fics ou, simplesmente, FF) são ficções 
escritas por fãs, baseadas em obras e em perso-
nagens que já existem. As fan fics podem tratar 
do passado, do presente ou do futuro de uma 
personagem ou obra e, geralmente, são narra-
das em primeira pessoa, o que traz maior inte-
ratividade e intimidade entre o autor e o leitor. 

Usualmente, as fan fics são feitas sem 
qualquer intenção de obtenção de lucro, ou 
seja, por mero entretenimento. Sua principal ra-
zão de existir é o incômodo pelo qual alguns fãs 
de obras de arte (filmes e livros, principalmente) 
são tomados com o desfecho de uma persona-
gem querida ou daquela trilogia que conquistou 
milhares de fãs. 

As fan fics tem como grande meio de 
transmissão e divulgação a própria internet. Em 
poucas palavras, as fan fics representam a con-
sagração da famosa expressão “mas e se...?”. 

Elas possuem as mais diferentes fontes de 
inspiração e, por esse motivo, a criatividade acaba 
por se tornar ilimitada nesse tipo de produção. 

O que são  
as fan fictions?
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Pode o autor de uma fan fiction, por exemplo, se 
perguntar, ao fim da trilogia Jogos Vorazes: por 
qual motivo deve a protagonista Katniss Ever-
deen terminar a trama com Peeta Mellark e não 
com Gale Hawthorne, seu amor de infância? Ou, 
ainda, se indignar pelo fato de que Bella Swan 
opte por namorar o vampiro Edward Cullen em 
vez do lobo Jacob Black em Crepúsculo? 

Pode o autor soltar sua imaginação e tor-
nar Watson, o fiel escudeiro de Sherlock Holmes, 
em uma mulher? Quem sabe o autor de fan fic 
sempre tivesse desejado que Harry Potter se ca-
sasse com Hermione Granger e, quando chegou 
ao último livro lançado, tenha se decepcionado 
pelo fato de isso não ter ocorrido? 

Por esses breves exemplos, nota-se que 
a fan fic carrega consigo elementos muito pre-
sentes de carinho e admiração por elementos 
da cultura pop. O autor de uma fan fic, contudo, 
utiliza suas personagens favoritas, seu cenário 
preferido e sua época histórica marcante em 
outra conjectura que não aquela efetivamente 
seguida pelo autor da obra original. Mais impor-
tante, o autor da fan fic não suporta ver sua sé-
rie favorita chegar ao fim sem que determinado 
evento tenha acontecido. Aqui, nos cabe a pri-
meira reflexão: aos olhos da legislação brasilei-
ra, seria tal forma de expressão lícita? 

Antes de entrar no mérito da questão, é 
válido tecer breves considerações acerca do sur-
gimento do universo das fan fictions. 

Diz-se que Dom Quixote, cuja história foi 
lançada em duas partes (1605 e 1610) por Mi-
guel de Cervantes, teve uma “continuação não 
oficial” entre os cinco anos de hiato, escrita por 

O que são  
as fan fictions?
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um terceiro desconhecido, que não suportou 
tanto tempo até que a obra fosse concluída. Mi-
guel de Cervantes decepcionou-se e foi tomado 
pela ira contra o autor dessa “continuação”, re-
pudiando por completo a obra. 

Mais recentemente, contudo, tem-se no-
tícia que as fan fics se popularizam com a série 
Star Trek – Jornada nas Estrelas, produzida em 
meados dos anos 1960. O famoso seriado foi o 
precursor do movimento moderno dos autores 
de fan fictions com a revista Spocknalia, de 1967, 
assinada por Gene Roddenbery.

Gene teve a ideia de reunir escritos de 
diversos fãs da série em uma revista, compilar 
o material e distribuí-lo a outros fãs. A fanzine 
(mistura de fã e magazine, que significa “revista” 
em inglês) teve enorme aceitação, tanto pelos 
atores e produtores do filme como pelos seus 
seguidores. Todavia, o verdadeiro boom das fan 
fictions surgiu apenas com o bruxo Harry Potter, 
no início dos anos 2000. 

O arrebatador sucesso da saga do apren-
diz de feiticeiro e a popularização da internet 
foram os principais responsáveis por alavancar 
o movimento das fan fictions e por atrair um pú-
blico mais jovem para esse tipo de escrita. 

Por sua vez, esse mesmo público jovem 
fã de Potter acabou se utilizando do potencial 
de comunicação da internet, o que permitiu 
uma união nunca antes na vista, na forma de 
fandoms, o reino dos fãs. Com a junção das 
palavras fã e kingdom (“reino”, em inglês), a 
internet permitiu que pessoas com interesses 
convergentes sobre determinado assunto de-
batessem sobre ele livremente e, certamente, 

O que são  
as fan fictions?
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muito começou a se falar sobre a possibilidade 
de mudar finais, meios ou começos de histó-
rias já consagradas e populares. 

Nesse contexto, as fan fictions começa-
ram a ganhar proporções não antes imagina-
das, com diversos tipos e formas de publica-
ções, em infinitos sites da internet e nos seus 
específicos fandoms. 

Mesmo assim, o início do retorno das fan 
fics se mostrou conturbado. Autores, produto-
res e editoras estavam receosos sobre possíveis 
violações aos direitos autorais, razão pela qual 
optaram por reprimir esse tipo de conduta, in-
clusive notificando diversos autores sobre a pos-
sibilidade de ações judiciais. 

Aos poucos, os responsáveis pelas obras 
concluíram que era necessário suavizar e ameni-
zar o cerco às fan fics, uma vez que o movimento 
se popularizava e se expandia cada vez mais. 

Alguns dos aclamados e populares auto-
res dos dias atuais começaram sua trajetória lite-
rária exatamente nas versões alternativas. Como 
exemplo, podemos citar Meg Tabot, a autora da 
famosa série Diário da Princesa, que afirma ter 
começado a escrever com fan fics de Star Wars. 

E.L. James, a autora da aclamada série 
Cinquenta Tons de Cinza, foi outra que iniciou 
suas aventuras literárias na internet, produzin-
do fan fics de Crepúsculo. James começou a prati-
car sua escrita em fóruns da web, com o apelido 
de Snowqueen’s Icedragon. Nos fóruns, a autora 
começou a difundir sua história de amor e sado-
masoquismo, que mais tarde viraria a popular 
série de livros, sob o nome de Master of the Uni-
verse, ou “Senhor do Universo”. 

O que são  
as fan fictions?
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Para citar outros breves exemplos, fato é que 
outros grandes nomes da literatura “conven-
cional” também começaram por meio das fics. 
Anna Todd, de apenas 26 anos, começou a es-
crever enquanto seu marido estava na guerra, 
publicando suas histórias em uma plataforma 
para autores independentes chamada Wattpad. 
Anna alcançou, somente on-line, a marca de 
mais de um bilhão de leitores.

Sua história, chamada After, mistura ele-
mentos extremamente populares da cultura 
pop, como música e literatura. Ela resolveu es-
crever uma história em que Harry Styles, voca-
lista da banda pop One Direction, se envolve em 
um romance estilo Cinquenta Tons de Cinza com 
a personagem principal, o que se provou um 
enorme sucesso. 

Ainda podemos citar Cassandra Clare, au-
tora da série Instrumentos Mortais, que também 
começou a escrever pelas fics que fez de Harry 
Potter e O Senhor dos Anéis, duas das mais po-
pulares obras literárias que até hoje continuam 
gerando fan fictions de seus ávidos fãs. 

O que são  
as fan fictions?
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Analisado esse prisma inicial, cabe questionar: 
seriam as fan fictions lícitas ou ilícitas no Brasil? 
São os autores de fan fictions violadores de direi-
tos autorais dos autores das obras? 

A resposta, como era de se esperar, não 
é simples. A legislação brasileira de direitos au-
torais (Lei 9.610/98) não previu o fenômeno das 
fan fictions e, portanto, nada dispõe sobre tais 
obras. Mesmo assim, por meio de uma leitura 
pontual da legislação correspondente, é possí-
vel que se extraiam breves conclusões.

O art. 7º da Lei 9.610/98 indica quais são as 
obras intelectuais protegidas pelo nosso orde-
namento jurídico, destacando entre eles os tex-
tos de obras literárias e artísticas:

Art. 7 - São obras intelectuais protegidas as 
criações do espírito, expressas por qualquer 
meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível 
ou intangível, conhecido ou que se invente no 
futuro, tais como:
I – os textos de obras literárias, artísticas ou 
científicas;

Prosseguindo na análise, nota-se que os artigos 
22 e 24 trazem a concepção de que pertencem 
ao autor os direitos morais e patrimoniais so-
bre a obra que criou, destacando que um dos 
direitos morais é o de “assegurar a integridade 
da obra, opondo-se a quaisquer modificações”: 

Art. 22 - Pertencem ao autor os direitos morais 
e patrimoniais sobre a obra que criou. 

Art. 24 - São direitos morais do autor:
[...] IV – o de assegurar a integridade da obra, 
opondo-se a quaisquer modificações ou à prá-
tica de atos que, de qualquer forma, possam 
prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua 
reputação ou honra;

O que diz  
o direito autoral 
brasileiro?
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Além disso, o artigo 29 consagra que qualquer 
utilização de obra protegida por direito autoral 
deve ser precedida de autorização prévia e ex-
pressa do autor, o que é reforçado pelo artigo 
33 da mesma lei: 

Art. 29 - Depende de autorização prévia e ex-
pressa do autor a utilização da obra, por quais-
quer modalidades, tais como:
I – a reprodução parcial ou integral;
[...] 
Art. 33 - Ninguém pode reproduzir obra que 
não pertença ao domínio público, a pretexto de 
anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem per-
missão do autor. 

Por fim, a própria lei excepciona, em seus 
artigos 46 e 47, as hipóteses em que não há vio-
lação aos direitos autorais, valendo destaque ao 
inciso II do artigo 46 e ao caput do artigo 47: 

Art. 46 - Não constitui ofensa aos direitos auto-
rais:
[...] 
II – a reprodução, em um só exemplar de peque-
nos trechos, para uso privado do copista, desde 
que feita por este, sem intuito de lucro;

Art. 47 - São livres as paráfrases e paródias que 
não forem verdadeiras reproduções da obra 
originária nem lhe implicarem descrédito. 

Analisando referidos artigos, é possível 
que se constate que os textos de obras literárias 
e artísticas são protegidos por direitos autorais, 
e que o autor detém todos os direitos patrimo-
niais e morais a ela relacionados. 

Entre os direitos morais, está o do autor 
de assegurar a integridade de sua obra original, 
opondo-se a quaisquer modificações nela. Cor-
roborando tal entendimento, os artigos 29 e 33 

O que diz  
o direito autoral 
brasileiro?
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da Lei 9.610/98 indicam que qualquer utilização 
de obra protegida (que não esteja em domínio 
público) deve ter autorização prévia e expressa 
do autor, sob pena de configurar ilícito civil. 

O artigo 46, por sua vez, excepciona que 
a reprodução “em um só exemplar de peque-
nos trechos, para uso privado do copista, des-
de que feita por este, sem intuito de lucro” não 
constitui um ilícito civil, mas sim uma exceção 
legal, assim como são as paráfrases e paródias 
que não forem “verdadeiras reproduções da 
obra originária”. 

Adotando-se uma visão mais abrangente da nos-
sa legislação, é possível verificar que o Código Pe-
nal, em seu artigo 184, também se preocupa com 
a violação de direitos autorais, indicando as hipó-
teses em que essa violação pode implicar em ilí-
cito penal, além do ilícito civil, valendo destaque: 

Art. 184 - Violar direitos de autor e os que lhe 
são conexos: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, 
ou multa. 
§ 1º Se a violação consistir em reprodução total 
ou parcial, com intuito de lucro direto ou indire-
to, por qualquer meio ou processo, de obra inte-
lectual, interpretação, execução ou fonograma, 
sem autorização expressa do autor, do artista 
intérprete ou executante, do produtor, confor-
me o caso, ou de quem os represente: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, 
e multa. 
§ 4 º O disposto nos §§ 1º, 2º e 3º 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 lu-
cro direto ou indireto.

O que diz  
o direito autoral 
brasileiro?
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Essa análise literal da Lei 9.610/98 nos permite 
concluir que: 

• Versões/continuações de obras já existentes 
devem ser autorizadas pelos detentores dos 
direitos autorais;

• O autor pode vetar a produção/circulação/
divulgação das fan fictions, ainda que delas o 
“novo autor” não obtenha lucro;

• Somente paráfrases e paródias são permiti-
das por lei;

• A reprodução de “pequenos trechos” é per-
mitida por lei, desde que feito para uso pri-
vado do copista e sem intenção de lucro;

• A fan fiction seria um “uso derivado” de obra 
protegida;

• Em tese, a publicação de fan fics pode ser 
considerada violação a direitos autorais e, in-
clusive, crime de violação de direito autoral;

Por assim ser, ainda que se repute e se 
compreenda a existência e a popularização das 
fan fictions como uma forma válida e criativa de 
se manter viva uma história ou personagem, 
deve-se levar em consideração que a legislação 
brasileira transfere ao autor de uma obra prote-
gida a totalidade dos direitos sobre ela, cabendo 
a ele decidir sobre a permissão ou a proibição 
da exploração de sua obra pelos fãs. A legalida-
de dessas versões alternativas é dúbia e inter-
pretativa, haja vista inexistirem fortes bases de 
apoio para tal finalidade.

O que diz  
o direito autoral 
brasileiro?
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O destino das fan fictions fica todo transferido 
ao autor da obra originária, o qual detém o di-
reito moral de impedir quaisquer modificações 
na sua obra a qualquer tempo, inclusive plei-
teando a devida reparação civil ou, ainda, per-
secução criminal daqueles que violarem seus 
direitos de autor. 

Será que os autores originais vão permi-
tir que seus fãs e admiradores escrevam sobre 
suas personagens e histórias de forma livre? 
Será que serão impostas condições para as fan 
fictions existirem, ou será que elas serão banidas 
de vez? O papel e a caneta estão, como de costu-
me, na mão dos autores.

O que diz  
o direito autoral 
brasileiro?
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Como se viu nas considerações e apontamentos 
ora discorridos, em tese, a publicação de fan fics 
pode ser considerada como uma violação aos 
direitos autorais pela legislação brasileira e, in-
clusive, como crime. 

Os autores, por sua vez, têm o direito de 
proibir a circulação e/ou divulgação das fics, ain-
da que delas o “novo autor” não obtenha ou não 
demonstre querer obter qualquer lucro. 

Em previsões aplicáveis às fics, a legis-
lação brasileira permite o uso de “pequenos 
trechos” de obras protegidas para uso privado 
do copista, bem como permite as paródias e 
as paráfrases. 

Nota-se, assim, que o tema tratado é de 
maior importância e relevância, sendo certo que 
merece um aprofundamento prático e teóri-
co por parte da doutrina e da jurisprudência e, 
principalmente, legislativo. A legislação brasilei-
ra de direitos autorais, apesar de relativamente 
recente, mostra-se desatualizada e carente de 
ampla reforma. 

Legislação 
desatualizada
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Autores

Desde os anos 1970, o Brasil conta com o Es-
critório Central de Arrecadação e Distribuição 
(Ecad) como instituição do setor privado res-
ponsável por fiscalizar, arrecadar e distribuir os 
direitos autorais relativos à execução púbica de 
obras musicais. 

Em que pese sua atuação por décadas, 
certo é que o Ecad se encontrou desafiado com 
o surgimento e a popularização da música ele-
trônica, que por vezes utiliza trechos de outras 
produções, une partes de obras distintas ou, 
ainda, cria versões inéditas de outras obras já 
existentes no mercado. 

Para suprir a defasagem existente em 
seus sistemas para correta arrecadação e dis-
tribuição dos direitos autorais aos produtores 
de música eletrônica, o Ecad se viu obrigado a 
alterar conceitos e adotar novas maneiras de 
administração. 

Neste artigo, vamos analisar algumas das 
decisões judiciais pioneiras de nosso país que 
envolvem o Ecad, o direito autoral e a música 
eletrônica, na busca de apontar, com um breve 
aprofundamento, qual é o entendimento atual-
mente estampado em nossos tribunais e, ainda, 
se esse entendimento se mostra atualizado e 
acompanha a rápida evolução do gênero musi-
cal e das questões a ele inerentes.
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O Ecad é uma sociedade civil, de natureza pri-
vada, em funcionamento desde 1º de janeiro 
de 1977 e instituída pela Lei Federal nº 5.988/73 
e mantida pelas atuais Lei de Direitos Autorais 
brasileira (9.610/98) e Lei 12.858/13. 

O organismo é administrado por sete 
associações coletivas de música e tem a função 
de realizar a arrecadação e a distribuição de di-
reitos autorais decorrentes da execução pública 
de músicas nacionais e estrangeiras. Para tanto, 
o Ecad atua judicial ou extrajudicialmente, em 
nome próprio, como substituto processual dos 
titulares, nos termos da lei, do seu estatuto e 
dos dispositivos constantes dos regulamentos 
de arrecadação. Com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, conta com 37 unidades arrecadadoras 
próprias, 42 escritórios de advocacia prestado-
res de serviço e 61 agências autônomas instala-
das em todos os estados. 

O controle de informações é realizado 
por um sistema de dados totalmente informati-
zado e centralizado, com 6,23 milhões de obras 
musicais catalogadas, além de 4,8 milhões de 
fonogramas, que contabilizam todas as versões 
registradas de cada música. Os chamados “usuá-
rios de música”, ou seja, aqueles que pagam os 
direitos autorais via Ecad, somam 515 mil.

O Ecad calcula os valores que devem ser 
pagos pelos chamados usuários de música de 
acordo com os critérios do Regulamento de Ar-
recadação desenvolvido pelos próprios titulares, 
por meio de suas associações musicais. 

Ecad: história  
e funcionamento
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Para a instituição, usuários de música são pes-
soas físicas ou jurídicas que utilizam música 
publicamente, podendo ainda ser divididos em 
permanentes (são os que, de maneira constante, 
habitual e continuada, executam publicamente 
obras musicais em sua atividade profissional ou 
comercial) e eventuais (que não se enquadram 
no item anterior, ou seja, que utilizam a música 
eventualmente). 

Há ainda outra subdivisão, realizada de 
acordo com o tipo de atividade: são basicamen-
te três categorias. Na primeira estão os usuários 
gerais, como academias de ginástica, cinemas, 
boates, lojas comerciais, bares, restaurantes, 
hotéis, supermercados, shopping centers, clínicas 
etc. A segunda é formada por promotores de 
eventos e audições públicas, casas de espetácu-
los com shows eventuais e eventos gerais como 
festas juninas, carnaval, réveillon etc. Por fim, as 
emissoras de rádio e televisão, incluindo as de 
sinal aberto, fechado (por assinatura), rádio-in-
ternet, rádios comunitárias etc. complementam 
esse tipo de subdivisão. 

Quanto à distribuição, os valores arreca-
dados pelo Ecad são pagos de acordo com os 
critérios definidos pelas associações musicais 
que o compõem. Do total arrecadado, 17% são 
destinados ao Ecad e 7,5% às associações, para 
administração de suas despesas operacionais. 
Os 75,5% restantes são repassados para seus 
titulares filiados. A partir daí, é realizada a distri-
buição dos valores arrecadados de acordo com 
os diversos segmentos em que as músicas fo-
ram executadas. 

Ecad: história  
e funcionamento
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Até agosto de 2012, o Ecad arrecadava quantia 
a título de direitos autorais de casas noturnas 
como arrecada de empresas de radiodifusão e 
produtores de eventos. Em particular, no caso 
das emissoras de rádio, o Ecad utiliza-se de um 
procedimento de amostragem, com amparo de 
serviços de empresa terceirizada, para estipular 
quais músicas foram executadas publicamente 
e, dessa forma, distribuir, de uma forma inexa-
ta, as quantias referentes aos direitos autorais 
a quem de direito. De uma forma totalmente 
disparatada, a distribuição dos valores arreca-
dados em face das casas noturnas também era 
feita com base nas amostragens colhidas das 
emissoras de rádios, partindo-se do pressupos-
to totalmente falho de que as músicas auferidas 
nas programações das rádios, o que por si só já 
representava uma verificação aproximada, eram 
as mesmas que tocavam nas casas noturnas. 

Não havia, portanto, qualquer preocu- 
pação em se aferir o que de fato era executado 
nas casas noturnas do país até que, após muita 
pressão dos profissionais da música eletrônica 
no Brasil, o Ecad adotou novo procedimento, es-
pecialmente aplicável a bares e casas noturnas 

De agosto de 2012 em diante, o Ecad, 
com o intuito de tornar mais justa a incidên-
cia de sua atividade no ramo das execuções 
públicas de músicas eletrônicas, passou a afe-
rir, também por amostragem, via software, as 
músicas que de fato são executadas nas casas 
noturnas e bares. 

O sistema  
de arrecadação  
e distribuição  
na música 
eletrônica
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Importante apontar que, para que se reconheça 
a reprodução das músicas eletrônicas criadas 
pelos DJs, é necessário que esses profissionais 
se preocupem em cadastrar suas obras em uma 
associação de gestão coletiva de direitos auto-
rais musicais. 

Fazer valer os direitos autorais da músi-
ca eletrônica por meio de uma arrecadação e 
distribuição segmentada nada mais é do que 
reconhecer a existência e a dignidade do produ-
tor de música eletrônica e fomentar, a partir da 
distribuição dos direitos de execução que lhes 
cabe, a diversidade da produção cultural e artís-
tica de uma nação.

O sistema  
de arrecadação  
e distribuição  
na música 
eletrônica
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A legitimidade do Ecad, de suas normas esta-
tutárias e de sua atuação arrecadatória foi ori-
ginariamente garantida pelos termos da Lei nº 
5.988/73 e ratificada pela atual Lei de Direitos 
Autorais (Lei nº 9.610/98), também conhecida 
como LDA. Nesse sentido, a legitimidade do 
Ecad foi ratificada, em entendimento unânime 
de nossos tribunais, inclusive no que se refere 
às arrecadações em face de casas noturnas.

Na busca de adequar a norma aos fatos, 
analisaremos algumas decisões específicas que 
envolvem diretamente a legitimidade do Ecad 
no âmbito das casas noturnas e de eventos que 
envolvem a execução da música eletrônica.

Assim, em primeiro lugar, examinemos a deci-
são a seguir ementada, proferida pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP):

AÇÃO DE COBRANÇA – Direitos autorais – Le-
gitimidade do Ecad para a cobrança dos di-
reitos autorais – Aplicação da lei 5.988/73, 
preservada na superveniência da lei 9.610/98 
– Precedentes Jurisprudenciais – Sentença man-
tida – Apelo desprovido. (Apelação nº 9160906-
30.2008.8.26.0000, 6ª Câmara de Direito Priva-
do, Des. Rel.: Percival Nogueira, j.: 05/08/2010)

Em síntese, trata-se de demanda de ini-
ciativa do Ecad contra os responsáveis pela ad-
ministração de uma famosa casa noturna (Anzu 
Club), localizada em Itu (SP). Nela, o Ecad preten-
dia o recebimento das verbas arrecadatórias de 
direitos autorais em razão da execução pública 
de obra musical. 

Por outro lado, os responsáveis pela casa 
noturna entendiam que o Ecad somente pode-
ria pleitear direitos daquela parcela de titulares 
de direitos autorais que estivessem filiados a 
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uma das associações que, por sua vez, estejam 
vinculadas aos quadros do Ecad, o qual, por seu 
turno, segundo alegam os réus, em vez de com-
provar com documento hábil sua representa-
ção, apenas se limitou a se dizer mandatário de 
todos os autores.

Ainda segundo os proprietários da casa 
noturna, se o Ecad era o ente legitimado a arre-
cadar e distribuir valores referentes aos direitos 
autorais, por óbvio só os iria distribuir entre seus 
filiados e, portanto, só poderia arrecadar em 
nome desses destinatários finais dos valores, 
razão pela qual o Ecad nem sequer seria parte 
legítima para propor uma ação de cobrança. 

Por mais que a sentença condenatória ao 
pagamento das expressivas verbas autorais (R$ 
56.154,76) tenha sido mantida, com embasamen-
to em decisões do Superior Tribunal de Justiça, as 
quais reconhecem indiscutivelmente a legitimi-
dade do Ecad, independentemente de prova de 
filiação, é interessante notar a particularidade da 
alegação dos responsáveis pela casa noturna ao 
suscitarem que o tipo de som executado no local 
(música eletrônica) não apresentaria registro em 
qualquer associação integrante ao Ecad, questão 
que, inclusive, não foi abordada com profundi-
dade pelo acórdão analisado. O caso foi levado 
ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), e ainda não 
houve decisão definitiva do mérito.

 Em outras palavras: enquanto a legiti-
midade ativa do Ecad não é mais colocada em 
discussão pelo STJ, questões que envolvem os 
direitos autorais da música eletrônica, pela com-
plexidade do tema, ainda não são plenamente 
abordadas como deveriam, razão pela qual dão 
margem a incertezas e questionamentos.

 Resp 73.465-PR; Resp 
163.543-RS; AgRg  
no Ag 623.094-RS
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Outro caso judicial interessante envolvendo o 
Ecad e um evento relacionado à música eletrôni-
ca que merece análise: ação inibitória com inde-
nização por perdas e danos movida pelo Ecad, 
que, ante a liminar concedida, ameaçou o cance-
lamento do show do DJ francês David Guetta, em 
Campo Grande (MS), no ano de 2012.

Nesse caso, diante da repercussão do evento, 
pouco antes da data prevista para sua realização, 
o Ecad ajuizou a ação com o intuito de compelir os 
organizadores do show a realizarem o pagamento 
de 10% da renda bruta obtida, vez que estes não 
haviam efetuado o pagamento das verbas auto-
rais devidas. Por meio de liminar, o Ecad requereu 
o depósito judicial de R$ 111.000,00 (cento e onze 
mil reais), correspondentes a 10% do percentual 
bruto provavelmente arrecadado, sob pena de 
suspensão ou interrupção de qualquer execução/
transmissão de obras musicais, literomusicais e 
fonogramas no evento show de David Guetta, com 
deferimento de auxílio policial e sem prejuízo de 
estipulação de multa para o caso de descumpri-
mento. O pedido do Ecad foi fundamentado so-
bretudo no artigo 105 da LDA, que assim dispõe:

A transmissão e a retransmissão, por qualquer 
meio ou processo, e a comunicação ao público 
de obras artísticas, literárias e científicas, de 
interpretações e de fonogramas, realizadas me-
diante violação aos direitos de seus titulares, 
deverão ser imediatamente suspensas ou inter-
rompidas pela autoridade judicial competente, 
sem prejuízo da multa diária pelo descumpri-
mento e das demais indenizações cabíveis, 
independentemente das sanções penais apli-
cáveis; caso se comprove que o infrator é rein-
cidente na violação aos direitos dos titulares de 
direitos de autor e conexos, o valor da multa 
poderá ser aumentado até o dobro.
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No caso, o julgador entendeu por bem acolher a 
argumentação do Ecad, argumentando que: 

“por carecer o evento de autorização prévia e 
de recolhimento do valor referente a direitos 
autorais, demonstrou-se o justificado receio de 
ineficácia do provimento e o dano de difícil re-
paração, caso a suspensão/interrupção pleitea-
da ocorresse em momento posterior”. 

Assim, com fulcro no artigo 105 da Lei nº 
9.610/98, foi deferida a liminar que determinava 
a suspensão/interrupção do evento show de Da-
vid Guetta enquanto não fosse realizado o paga-
mento prévio exigido pelo artigo 68, § 4º, da Lei nº 
9.610/98, no montante de R$ 111.000,00 (cento e 
onze mil reais), diretamente ao requerente, com 
comprovante nos autos, ou depósito judicial.

Em sede de julgamento de Agravo de 
Instrumento nº 0604142-71.2012.8.12.0000, o 
Desembargador Joenildo de Souza Chaves, da 
1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul (TJMS), em decisão monocrática, 
em entendimento diverso daquele já consoli-
dado pelo Superior Tribunal de Justiça, suspen-
deu os efeitos da decisão liminar, vez que, em 
sua visão, a questão da legitimidade do Ecad, in 
casu, violava o disposto pelo artigo 6º do Código 
de Processo Civil vigente à época. Em primeira 
instância, o caso não chegou a ser julgado em 
definitivo até a presente data (outubro de 2017). 

Art. 6º do CPC revogado: 
“Ninguém poderá pleitear, 

em nome próprio, direito 
alheio, salvo quando 

autorizado por lei.”. 
Correspondência no 

artigo 18 do atual CPC.
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Em sentido diverso, vale trazer à análise, tam-
bém, sentença proferida pela juíza Cláudia Lon-
gobardi Campana, da 16ª Vara Cível do Fórum 
Central da Comarca de São Paulo (SP), nos autos 
da ação nº 0185905-60.2009.8.26.0100, datada 
de 26/10/2011 e publicada em 28/10/2011, por 
meio da qual se julgou improcedente o pleito de 
cobrança de direitos autorais do Ecad em face 
de uma casa noturna (Granfino Club Bar Restau-
rante e Eventos Ltda.).

Segundo o entendimento da magistra-
da, “o trabalho do DJ não é de mera reprodução 
de obra musical, por óbvio, tocam músicas com 
caráter de inovação, fazem, portanto, arte”. Por 
esse motivo, entendeu que, no caso, incide a 
isenção prevista no artigo 46, inciso VIII da Lei 
nº 9.610/98, eis que a criação do DJ se baseia, 
por mais das vezes, na reprodução de pequenos 
trechos de obras musicais e criação de outras, 
com ritmo e sonoridade próprios.

Tal entendimento vai ao encontro da 
doutrina de Alessandra Tridente, a qual, em re-
flexão sobre os impactos da tecnologia nas no-
ções tradicionais de Direito Autoral, afirma que 
“a imagem romântica do escritor solitário (autor) 
e dos romances que produzia (obra) choca-se, as-
sim, com a de DJs de clubes noturnos (novo au-
tor) e das músicas eletronicamente remixadas que 
produzem (nova obra)”.

TRIDENTE, Alessandra.  
Direito Autoral: Paradoxos e 
Contribuições para a Revisão da 
Tecnologia Jurídica no Século XXI. 
Rio de Janeiro: Elsevier,  
2008, p. 117.
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No entanto, em face dessa sentença, o Ecad in-
terpôs recurso de apelação, sendo certo que a 
ele foi dado provimento, manifestando-se o en-
tendimento a seguir ementado: 

Apelação – Ecad – Atividade musical no ambien-
te da empresa – Atuação de DJ que não afasta 
a cobrança prevista na lei, pois a realização de 
recortes e combinações de trechos com modifi-
cação de andamento imposta por meios eletrô-
nicos à música original ainda assim constitui 
sua reprodução – Pouco importa o meio utiliza-
do: ondas de rádio, gravações digitais – Não é o 
recurso tecnológico atual que modifica o crité-
rio de apreciação do direito autoral de cobrança 
deferida ao Ecad – O cachê para cada apresen-
tação em público nada tem a ver com os direitos 
autorais das músicas – Não se torna necessário 
que seja feita identificação das músicas e dos 
respectivos autores para a cobrança dos direitos 
autorais devidos – Sentença reformada – Apelo 
provido, para julgar procedente a demanda nos 
termos do pedido inicial, suportando os apela-
dos as despesas processuais e os honorários de 
advogado que arbitro em R$ 3.000,00

Entretanto, de um modo geral, como se 
viu, doutrina e Poder Judiciário se esquivam de 
adentrar o mérito de tão polêmicas e complexas 
questões, limitando o debate ao trivial assunto 
da legitimidade ou não do Ecad, mesmo esta 
sendo disposta expressamente em lei, além de 
reiteradamente reconhecida pelo Superior Tri-
bunal de Justiça. 

Em uma iniciativa internacional recente, 
o produtor Richie Hawtin, em conjunto com a 
empresa Pioneer DJ, firmou uma parceria para 
o lançamento da campanha Get Played Get Paid, 
que busca justamente melhorar a distribuição 
dos direitos autorais para os produtos de mú-
sica eletrônica. 

VEJA O SITE
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Para o seu funcionamento, a campanha aban-
dona o tradicional modo de aferição de faixas 
reproduzidas (assim como faz o Ecad, por amos-
tragem) para unir o poder dos softwares de re-
produção e reconhecimento de faixas com o 
Twitter, sendo que cada faixa reproduzida pelo 
DJ será publicada em tempo real no microblog.

Por tudo até aqui exposto, nota-se que o 
que falta é reconhecimento e aprofundamento 
no estudo de um novo gênero musical, diferente 
de todos os outros já existentes, diante das pe-
culiaridades que envolvem seu processo de cria-
ção, desenvolvimento e até a exteriorização ao 
público/execução. A música eletrônica já é moti-
vo de muitas polêmicas e novos debates sobre o 
direito autoral, que colocam em xeque os velhos 
conceitos e métodos de aplicação das normas 
relacionadas a esse ramo do direito.
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Como se viu nas considerações e apontamentos 
descritos acima, o Ecad precisou se adequar ra-
pidamente ao fenômeno da música eletrônica. 
Atualmente, há softwares instalados em casas 
noturnas, a fim de se apurar, por amostragem, 
que músicas são executadas publicamente. 
Entretanto, a própria tecnologia que move a 
música eletrônica permite uma apuração mais 
adequada daquilo que é reproduzido em deter-
minada casa noturna, como demonstra o proje-
to idealizado pelo DJ e produtor Richie Hawtin.

Ademais, o presente artigo demonstrou 
que, apesar de existir, na jurisprudência brasi-
leira, um entendimento sedimentado de que o 
Ecad é o órgão responsável pela correta distri-
buição dos direitos autorais relativos à música 
eletrônica, logo se vê que as interpretações dos 
tribunais espalhados pelo país podem ser diver-
sas, levando a entendimentos conflitantes. 

Nota-se, assim, que o tema tratado é de 
maior importância e relevância, que merece um 
aprofundamento prático e teórico por parte da 
doutrina e da jurisprudência, bem como do pró-
prio Ecad, sob pena de, por tempo indetermina-
do, manter-se o descompasso entre o Direito e 
a aceleração das batidas da música eletrônica. 

“Risco de 
descompasso”
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A globalização, impulsionada neste século pela 
internet, vem propiciando um frenético desen-
volvimento cultural, com a ampliação da comu-
nicação entre culturas diversas e, consequen-
temente, a disseminação de conhecimentos, 
ideias e tradições culturais de uma maneira ins-
tantânea jamais vista. 

No mesmo caminho, a cultura industrial 
extremamente capitalista patrocina a utilização, 
em larga escala, de bens culturais como merca-
dorias ou mesmo para fins de entretenimento.

Nessa seara, comunidades menos favo-
recidas alegam apropriação de aspectos de suas 
culturas por grupos mais influentes, protes-
tando que o valor do bem cultural apropriado 
– muitas vezes considerado sagrado – é desva-
lorizado de forma significante, o que causaria 
prejuízos à comunidade detentora do bem.

Os debates nas mídias internacionais são 
avançados, principalmente nos Estados Unidos. 
Já no Brasil, o tema está criando corpo e as dis-
cussões estão acaloradas. O debate é necessá-
rio, porém, não se pode generalizar e banalizar 
o fenômeno da apropriação cultural, sob o risco 
de pecarmos pelo exagero em detrimento da 
evolução cultural de toda a nação.

A fim de compreender o conceito de apro-
priação cultural e visualizar como o fenômeno 
atinge a sociedade como um todo, e tendo a ne-
cessidade de um debate nacional aberto, consi-
derando a inexistência de legislação específica, 
este artigo pretende apresentar, previamente, o 
conceito e a proteção conferida ao patrimônio 
cultural brasileiro.

424



APROPRIAÇÃO CULTURAL

A Constituição Federal de 1988 descreve patri-
mônio cultural material e imaterial no artigo 
216 como sendo bens relacionados a identida-
de, ação e memória de comunidades criadoras 
da sociedade, tais como as formas de expres-
são, os modos de criar, fazer e viver, os conjun-
tos urbanos de valor histórico, criações artísti-
cas, dentre outros. 

Art. 216 - Constituem patrimônio cultural bra-
sileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, por-
tadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as 
formas de expressão; II – os modos de criar, fa-
zer e viver; III – as criações científicas, artísticas 
e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documen-
tos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; V – os conjun-
tos urbanos e sítios de valor histórico, paisa-
gístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico.

Nos ensinamentos de Édis Milaré, o pa-
trimônio cultural inclui bens tangíveis e intangí-
veis, bastando que tenham referência às comu-
nidades que formam o corpo social brasileiro.

No tocante ao patrimônio cultural ma-
terial, este pode ser entendido pelos bens 
culturais tangíveis de natureza arqueológica, 
paisagística, etnográfica, bem como os bens 
móveis ou imóveis com valor histórico ou ar-
tístico, podendo também ser associados a cer-
ta função utilitária. Os bens culturais materiais 
com valor histórico e artístico são passíveis de 
tombamento, como previsto no Decreto-Lei nº 
25 de 1937. 
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O patrimônio cultural imaterial pode ser con-
ceituado como bens intangíveis que compõem 
determinada cultura, tais como danças, festas, 
modo de fazer e agir, expressões, técnicas arte-
sanais, etc.

Quanto à proteção a bens culturais, a 
Constituição estabelece no artigo 215, parágra-
fo 1º, que “O Estado protegerá as manifestações 
das culturas populares, indígenas e afro-brasi-
leiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional”. 

Ademais, em seu parágrafo 3º e incisos, a Carta 
Magna dispõe que, por intermédio do Plano Na-
cional de Cultura, o Estado garantirá a defesa e 
a valorização do patrimônio cultural. 

Arti, 215 – § 3º – A lei estabelecerá o Plano 
Nacional de Cultura, de duração plurianual, vi-
sando ao desenvolvimento cultural do País e à 
integração das ações do poder público que con-
duzem à:I defesa e valorização do patrimônio 
cultural brasileiro;

E, por fim, o artigo 23, inciso III, determina que a 
competência para proteger tais bens seja comum 
a União, Estados, Distrito Federal e municípios.

CF/88: Art. 23 - É competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: III – proteger os documentos, as 
obras e outros bens de valor histórico, artístico 
e cultural, os monumentos, as paisagens natu-
rais notáveis e os sítios arqueológicos;

A Conferência Geral da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), considerando a importância 
do patrimônio cultural imaterial, adotou em 17 
de outubro de 2003 o texto da Convenção para 
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a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. 
O Brasil ratificou a decisão da Unesco três anos 
depois, em 12 de abril de 2006, mediante o De-
creto nº 5.753/2006.

De acordo com a convenção, especificamen-
te em seu artigo 2, item 1, patrimônio cultural 
imaterial, se define como “as práticas, represen-
tações, expressões, conhecimentos e técnicas – 
juntamente com os instrumentos, objetos, arte-
fatos e lugares culturais que lhes são associados 
– que as comunidades, os grupos e, em alguns 
casos, os indivíduos reconhecem como parte in-
tegrante de seu patrimônio cultural”, podendo 
se manifestar em diversos panoramas, confor-
me texto da convenção.

Art. 2 – item 2 da Convenção para a Salvaguar-
da do Patrimônio Cultural Imaterial, Paris, 17 
de outubro de 2003: “2. O ‘patrimônio cultural 
imaterial’, conforme definido no parágrafo 1 
acima, se manifesta em particular nos seguin-
tes campos: a) tradições e expressões orais, 
incluindo o idioma como veículo do patrimô-
nio cultural imaterial; b) expressões artísticas; 
c) práticas sociais, rituais e atos festivos; d) 
conhecimentos e práticas relacionados à natu-
reza e ao universo; e) técnicas artesanais tra-
dicionais.” – tradução feita pelo Ministério das 
Relações Exteriores, Brasília, 2006.

Apesar de ter papel essencial para o 
avanço de medidas de salvaguarda de patrimô-
nio cultural, a verdade é que a convenção tão 
somente disciplina o que cabe a cada Estado-
-parte adotar medidas que visem a assegurar a 
proteção e a segurança do patrimônio, por meio 
de leis próprias e específicas, ainda inexistentes.

VEJA O SITE
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Antes mesmo de a convenção ser ratificada pelo 
Brasil em 2006, o governo instituiu o Registro de 
Bens Culturais de Natureza Imaterial, com o De-
creto nº 3.551 de 4 de agosto de 2000, possibili-
tando o registro de patrimônios relevantes para 
a nação e de responsabilidade do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 
vinculado ao Ministério da Cultura.

A fim de melhor ilustrar o que pode ser 
considerado “patrimônio cultural imaterial”, no 
campo da indústria da moda, por exemplo, po-
demos citar o “modo de fazer Renda Irlandesa, 
tendo como referência o ofício em Divina Pasto-
ra, no estado de Sergipe”. Este bem cultural foi 
registrado no Iphan em 28 de janeiro de 2009 e 
descreve como os saberes tradicionais das ren-
deiras do interior sergipano – as quais se utili-
zam de agulha, renda e um suporte de lacê tipo 
cordão sedoso achatado – são utilizados para 
criar bordados com motivos tradicionais, ícones 
da cultura brasileira. Além disso, o texto ressalta 
que a venda dos bordados é o meio de vida des-
sas mulheres, fonte de renda para mais de uma 
centena delas.

Conclui-se que, apesar de a Constituição 
tratar a respeito da proteção a ser conferida aos 
bens culturais, certo que atualmente existe le-
gislação para proteção de certos bens materiais 
como, por exemplo, bens móveis e imóveis, cuja 
conservação seja de interesse público, por meio 
do tombamento. Contudo, há uma lacuna sobre 
proteção a bens culturais materiais de outros ti-
pos, bem como a bens imateriais, na medida em 
que a Carta brasileira deixa a cargo do Legislati-
vo a promulgação de leis protecionistas.
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Nesse diapasão, é importante mencionar que o 
governo brasileiro conta com um marco legal de 
proteção de bens imateriais, como os conheci-
mentos e as expressões tradicionais. Isso se dá 
com a meta 4 do Plano Nacional de Cultura, a 
qual deve ser concluída até o ano de 2020.

BRASIL. Ministério da Cultura. Política nacional 
de proteção e valorização dos conhecimentos e 
expressões das culturas populares e tradicio-
nais implantada. 

Basicamente, o objetivo é criar ou atua-
lizar leis que protejam direitos coletivos de 
populações autoras de conhecimentos e ex-
pressões culturais, bem como levar tais conhe-
cimentos e expressões para as escolas, com o 
objetivo de transmitir saberes e manter vivas 
as tradições e, ainda, auxiliar financeiramente 
os autores de saberes e fazeres de culturas tra-
dicionais, visto que muitos se encontram em 
condições de miséria.

VEJA O DOC
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Especialmente em nosso país, a identidade de 
cada brasileiro é marcada por vasta diversidade 
cultural. O Brasil foi povoado por uma imensa 
variedade de etnias, de africanos a europeus, 
apresentando costumes, tradições, religiões, 
crenças, conhecimentos e técnicas extrema-
mente multifacetadas e heterogêneas.

Não se pode esquecer que há recriação 
de patrimônio cultural ao longo do tempo, o 
qual passa constantemente por atualização ou 
mesmo modernização. Inclusive, nesse sentido 
e na circunstância de recriação de patrimônio, 
grupos sociais que não são os “proprietários” da 
bagagem cultural, eventualmente, se apropriam 
de bens culturais de grupos diversos como ele-
mentos de sua identidade.

Para a especialista no assunto Susan Sca-
fidi, em seu livro Who Owns Culture? (2005), esse 
ato de “tirar” a propriedade intelectual, expres-
sões ou artefatos culturais, história e maneiras 
de conhecimento de uma cultura que não a 
sua é denominado como apropriação cultural. 
(Tradução livre da autora, do original: “This tak-
ing-from a culture that is not one’s own of intellec-
tual property, cultural expressions or artifacts, his-
tory and ways of knowledge is often termed cultural 
appropriation” (2005, p. 9).)

Já no entendimento de Sturken e Cart-
wright (2005), para que exista apropriação de 
bens culturais, esta deve ter sido feita sem au-
torização do grupo a que pertence o elemento 
cultural. Para os autores, o termo apropriação 
é, em essência, “roubar”, ou também repre-
senta o ato de “pegar emprestado” e alterar o 
significado de produtos culturais, slogans, ima-
gens e elementos de moda. (Tradução livre dos 
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autores, do original: “The term ‘appropriation’ is 
traditionally defined as taking something for one-
self without consent. To appropriate is, in essence 
to steal. Cultural appropriation is the process of 
‘borrowing’ and changing the meaning of cultural 
products, slogans, images, or elements of fashion” 
(2005, p. 59).)

De fato, a troca de experiências culturais 
existe desde que o mundo é mundo. No en-
tanto, o problema surge no momento em que 
indivíduos pertencentes a grupos sociais domi-
nantes se utilizam de particularidades culturais 
de grupos menos favorecidos, sem que façam 
parte do grupo ou mesmo tenham qualquer en-
tendimento sobre a cultura, ainda mais conside-
rando que tal bem apropriado é, na maioria das 
vezes, sagrado para a comunidade e explorado, 
por outra, na moda, como entretenimento ou 
para fins comerciais.

É o caso, por exemplo, de corporações 
que se utilizam de fatores culturais de comuni-
dades tradicionais com fins comerciais, como a 
indústria da moda, que muitas vezes se inspira 
em tendências baseadas em diferentes cultu-
ras encontradas ao longo do continente, tais 
como indígena, folclórica, nordestina e de po-
vos imigrantes, bem como agências de turismo 
que fazem o uso não autorizado de expressões 
culturais, tais como danças e festas, para pro-
moção de viagens.

Verdade é que a linha entre apropria-
ção cultural e utilização de elementos cul-
turais com fins de inspiração e admiração é 
muito tênue e representa o cerne dos debates 
sobre esse tema.

Apropriação 
cultural 

431



APROPRIAÇÃO CULTURAL

Para Susan Scafidi (2005), alguns produtos cul-
turais podem ser livremente compartilhados 
com o público em geral. Contudo, ela alerta 
sobre a possibilidade de desvalorização de 
certos bens quando apropriados, chamando a 
atenção, como exemplo, para a distinção entre 
o dano que poderia ser causado pela populari-
zação da dança e ritmo caribenhos e a grava-
ção sem autorização e distribuição de um canto 
sagrado nativo americano, sendo o último em 
maior proporção. (Tradução livre da autora, no 
original: “Some cultural products can be freely 
shared with the public; others are devalued when 
appropriated by the majority culture: consider 
the distinction between popularizing a Caribbean 
dance rhythm and secretly recording and distribut-
ing a Native American sacred chant” (2005, p. 9).)

Para que não haja mal-entendidos, deve 
haver a discussão sobre o tema em nível nacio-
nal, até que sejam criadas leis específicas ou có-
digos sociais e morais de conduta.

Apropriação 
cultural 

432



APROPRIAÇÃO CULTURAL

É possível citar diversos casos envolvendo o fe-
nômeno apropriação cultural, inclusive em nível 
internacional. Elvis Presley é apontado como 
apropriador das músicas, atitudes e movimen-
tos de danças da cultura negra, assim como o 
rapper Eminem. 

A cantora Gwen Stefani sofreu represá-
lias pela sociedade e, diante de grande pressão, 
se desculpou e removeu um videoclipe, cujo 
conteúdo mostrava imagens de indígenas amar-
rados como prisioneiros e com referências su-
gestivas ao estilo indígena feminino americano, 
imputando uma conotação vulgar.

Recentemente, a escritora da saga Harry 
Potter, J.K. Rowling, em seus novos contos, inti-
tulados “Harry Potter e a História da Magia na 
América do Norte”, foi acusada de apropriação 
cultural indígena, ao abordar a lenda dos skin-
walkers, em que a tribo nativa americana navajo 
acredita na habilidade de determinadas pessoas 
do clã de se transformar em animais selvagens 
para infligir dor e sofrimento a outros.

A crítica à escritora baseia-se na opressão 
dos nativos perpetuada pelo fato de que a auto-
ra misturou bruxos, ao lado de mulheres sendo 
queimadas vivas, e uma cultura tribal ainda exis-
tente atualmente, a qual deve ser respeitada, 
sem exposição.

No Brasil, a marca Osklen foi alvo de for-
tes críticas quando comercializou uma cami-
seta com a palavra “Favela” como estampa. A 
polêmica surgiu na medida em que o público-
-alvo da marca são os consumidores de classe 
média e alta, que não têm consciência da vida 
sofrida nos cinturões urbanos menos favore-
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cidos. Por isso, a venda e o uso da camiseta 
foram considerados desrespeitosos pelos mo-
radores dessas comunidades. 

Igualmente, a marca carioca Farm ex-
perimentou fortes críticas quando colocou à 
venda em seu site uma fantasia de Iemanjá 
para o carnaval, tendo sido condenada por se-
tores da sociedade pelo fato de que este é um 
símbolo sagrado para algumas culturas e que 
tratar a “deusa” em uma fantasia festiva equi-
valeria a um insulto.

Agências de turismo comumente ficam 
na mira dos críticos, pois se utilizam de imagens 
e elementos pertencentes ao frevo, que é uma 
forma de expressão musical, coreográfica e 
poética que surgiu no final do século 19 no car-
naval de Pernambuco e é considerado patrimô-
nio histórico e artístico nacional, devidamente 
registrado no Livro de Registro das Formas de 
Expressão do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan).

No ano de 2015 houve polêmica com a 
comercialização informal do acarajé em Salva-
dor. A prática tradicional estava ameaçada pela 
venda de acarajé no comércio regular, como 
bares e restaurantes, bem como pela venda de 
adaptações da receita, conhecido como “acarajé 
de Jesus”, comercializado por evangélicos. 

O preparo deste prato típico foi registra-
do no ano de 2005 no Livro dos Saberes perante 
o Iphan, sendo descrito como uma prática tradi-
cional de produção e venda de comidas de baia-
na e conectadas ao culto dos orixás, sendo que 
a vestimenta é forte elemento de identificação 
deste ofício, composta por turbantes, panos e 
colares de contas. 
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Dessa forma, posteriormente, ao se constatar 
a importância do bem cultural para a região, o 
comércio do acarajé foi regulamentado pelo De-
creto n.º 26.804, de 1º de dezembro de 2015. De 
acordo com o texto, a venda só pode ser reali-
zada mediante a utilização da vestimenta típica, 
a fim da preservação da cultura afro-brasileira.

Em outro episódio que se tornou célebre, 
a revista de moda Vogue se deparou com sérios 
julgamentos acerca de suposto racismo por ter 
escolhido o “África Pop” como tema de seu bai-
le anual. A crítica teve como base o fato de que 
modelos, artistas e designers, em sua maioria 
brancos, tinham utilizado adereços inspirados 
na cultura da África, apropriando-se de acessó-
rios tais como o turbante e até mesmo pinturas 
corporais. Quem desaprovou a ideia argumen-
tou que o uso de fantasias inspiradas na moda 
africana representou um ato de desrespeito, 
uma vez que tais adereços são elementos de 
“empoderamento” do povo negro.

Vemos inúmeras discussões on-line a 
respeito do turbante, ornamento utilizado por 
várias culturas ao longo do globo, mas que 
também é considerado um símbolo de luta dos 
negros, atualmente utilizado em capas de re-
vistas, vestidos por modelos brancas de cabe-
los lisos. Há manifestações de pensamentos no 
sentido de que “a moda é negra, mas o negro 
não está na moda”.

No mesmo sentido, a utilização de dreads 
e tranças oriundas da cultura negra em cabelos 
que não são de negros transforma-se em tema 
de debate. Representantes da cultura negra 
alegam que a apropriação desses elementos 
por brancos serviria tão somente como item 
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de beleza, estilo e moda. Contudo, estes pen-
teados teriam o condão de reafirmar as vozes 
e a identidade da cultura negra, considerados 
fortes símbolos de resistência, ao carregar uma 
tremenda história de sofrimento, segregação e 
luta. Na visão destes ativistas, a apropriação cul-
tural, nesse caso, diminuiria significativamente 
o valor dos dreads e das tranças, reforçando o 
poder da cultura branca sobre a negra.

No mesmo raciocínio está a utilização do 
cocar por indivíduos que não são integrantes da 
cultura indígena, uma vez que o utensílio também 
seria um elemento que carrega a tradição desse 
povo. O assunto é tão importante que alguns 
festivais americanos proibiram o uso de cocares 
indígenas nos eventos, basicamente pelo fato de 
que o adereço é símbolo religioso dos aboríge-
nes, merecendo respeito e utilização consciente.

A ativista da Cherokee Nation e respon-
sável pelo blog Native Appropriation, Adrianne 
Keene, explica em um dos seus posts (The Poka-
noket Encampment in Bristol, RI. In Native Appro-
priations.) que a utilização do cocar promove 
um estereótipo inadequado das culturas nati-
vas, que há uma história de genocídio e colonia-
lismo envolvida nessas culturas e ressalta que 
o adereço deve ser ganho por merecimento e 
que tem um profundo significado espiritual (But 
Why Can’t I Wear a Hipster Headdress? In: Native 
Appropriations.).

São inúmeros os casos envolvendo apro-
priação cultural, o que demanda a atenção da so-
ciedade para esse fenômeno, principalmente em 
virtude de ser um tema delicado ao pôr em jogo 
a degradação de culturas populares e, por outro 
lado, o desenvolvimento cultural como um todo. 
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Em suma, para os estudiosos, a apropriação cul-
tural acontece quando uma cultura dominante 
se apropria de elementos culturais de uma cul-
tura dominada e menos favorecida, sem que os 
indivíduos estejam atentos ao significado dos 
bens apropriados, com a consequente genera-
lização de estilos e estereótipos, empobrecendo 
a cultura apropriada e diminuindo o significado 
do bem cultural.

Os argumentos explorados pelos defen-
sores da necessidade de regulamentar o fenô-
meno da apropriação cultural englobam a his-
tória por trás da cultura apropriada, tal como a 
escravidão e a colonização, uma vez que há ale-
gações no sentido de que a apropriação de ele-
mentos é realizada sem que haja conhecimento 
das nuances históricas dos bens. Isso provoca a 
diminuição ou o esvaziamento do significado do 
elemento cultural apropriado, além de fortale-
cer a indústria cultural capitalista, que lucra com 
a venda de objetos e aspectos culturais. 

Por outro lado, argumentos não faltam 
pelos que são contra a existência de qualquer 
tipo de regulamentação do fenômeno da apro-
priação. Esta corrente afirma que atua na defesa 
do multiculturalismo e do intercâmbio de cultu-
ras, pois a troca de elementos engrandece as 
sociedades, traz aprendizado de novos significa-
dos culturais e serve como inspiração e referên-
cia para indústrias e comércio, o que demons-
traria o enaltecimento da cultura.

No entanto, temos que ter cuidado ao 
avaliar se determinado acontecimento pode ou 
não ser caracterizado como apropriação cultu-
ral, sob o risco de inversão de valores, pois pra-
ticamente tudo que vivemos e fazemos envolve 
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algum tipo de elemento cultural “apropriado”, 
tal como aquela música que você escuta, o taco 
mexicano que você come e a saia indiana que 
você veste. 

É preciso banir a ideia de que a mera uti-
lização de elementos de uma cultura diversa da 
nossa será sempre prejudicial e negativa, sob o 
risco de censura de ideias e criações.

O professor da Universidade de Colúm-
bia John McWhorter, em entrevista para o New 
York Times, (Tradução livre, do original: “Through-
out human history, when groups have come togeth-
er, they have imitated each other” e “[…] as well as 
the entire histories of Europe, China or India are all 
about cultural appropriations, typically described 
with words like diverse and dynamic”.) asseverou 
que “pegar emprestado” aspectos de outra cul-
tura é da natureza humana, explicando que, 
pelo estudo da história, se conclui que quando 
grupos diferentes se uniram, eles se imitaram. 
O professor afirmou também que, a respeito 
da história de Europa, China ou Índia, trata-se 
de apropriações culturais, tipicamente descritas 
com palavras e dinâmicas diversas.

VEJA O SITE
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A questão não é simples. Antes, é delicada e 
complicada, pois envolve a análise de diversas 
facetas, históricas, culturais, humanas, econômi-
cas e jurídicas.

Elvis Presley e Eminem poderiam ser con-
siderados como “apropriadores” da cultura ne-
gra somente pelo fato de se identificarem com 
o ritmo da música oriunda dessa cultura e de 
fazer sucesso com ela? A disseminação do ritmo 
por essas duas estrelas da música diminuiu o va-
lor ou fez com que o bem cultural supostamente 
apropriado fosse valorizado e perpetuado?

Gwen Stefani errou ao utilizar de referên-
cias indígenas em seu videoclipe? A questão en-
volveria algum tipo de direito ou seria apenas e 
tão somente de ordem moral?

No caso da utilização do frevo pelas agên-
cias de turismo, será que haveria apropriação 
cultural ou podemos dizer que o turismo cola-
bora com a manutenção do sucesso da dança 
em Pernambuco? 

Inclusive, nesse sentido, vale a pena frisar a opi-
nião da gerente de registro, funcionária do Mi-
nistério da Cultura, quando do seu parecer no 
caso do frevo: 

[...] que muito da vitalidade do Frevo se deve 
às atualizações que ele sofre, na dinâmica 
das releituras e transformações produzidas 
por músicos, maestros, passistas, brincantes 
e até mesmo por intervenção de políticas pú-
blicas de valorização, como é o caso das Fre-
viocas. É por seus sentidos contemporâneos, 
vivos, atuais, que o Frevo continua reunindo 
multidões de apaixonados foliões, que com 
ele se identificam.

Questionamentos
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Seria condenável, socialmente, uma pessoa bran-
ca, filha de pai negro e mãe branca, tendo cresci-
do com influências de ambas as culturas, cantar 
e tocar blues e hip hop, ritmos de origem negra? 

E a utilização de turbante por povos bran-
cos? Seria uma gafe transformá-lo em um item 
de moda? A alegação de que é um elemento da 
cultura negra e a diminuição do significado e va-
lor do bem em face da comercialização do aces-
sório pela indústria da moda tem algum emba-
samento? Mesmo considerando que o turbante 
tenha sido utilizado, além da África, no Oriente 
Médio e em outras civilizações antigas, com di-
versos significados ao longo do tempo?

Seria prática ofensiva a utilização de fan-
tasias referentes a indígenas?

A perpetuação, sem autorização, de prá-
ticas, conhecimentos e técnicas milenares e se-
cretas de determinados povos violaria algum 
tipo de direito inerente à cultura?

Igualmente, a utilização de referências 
culturais por corporações para criação de pro-
dutos vendáveis causaria transgressão de direi-
to inerente à cultura?

Qual seria o limite permitido de apropria-
ção de bens culturais, considerando a importân-
cia para a educação e o desenvolvimento cultu-
ral da sociedade? 

Questionamentos
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De fato, vemos que a internet é um canal utili-
zado por ativistas das mais diversas gamas para 
condenar, constantemente, atos que, pelo me-
nos neste momento, não são considerados cri-
mes pela legislação brasileira.

Apesar de reconhecer a necessidade de 
regulamentação de aspectos jurídicos conecta-
dos à cultura de determinadas comunidades 
tradicionais, há certa dificuldade em adequar 
o fenômeno da apropriação cultural ao pano-
rama jurídico brasileiro, sobretudo porque há 
embaraço em aferir a quem recairia eventuais 
direitos sobre os bens culturais apropriados, 
na medida em que, geralmente, o bem advém 
de culturas milenares, senão originais de ou-
tros países ou de uma fusão de culturas diver-
sas, não sendo possível, por exemplo, a verifi-
cação da autoria.

De fato, nas palavras de Susan Scafidi 
(2005), produtos culturais, o folclore e o conhe-
cimento tradicional são fundamentalmente re-
sultados de uma autoria em grupo (Tradução 
livre da autora, do original: “Cultural products, 
folklore, and traditional knowledge, as apparent 
from preceding chapters, are fundamentally the 
result of group authorship” (2005, p. 116).), sen-
do que o maior problema de todos é como re-
gular o acesso público a bens culturais de de-
terminado grupo e quem deveria se beneficiar 
economicamente da distribuição desses bens 
(Tradução livre da autora, do original: “Perhaps 
the most contentious internal issue of all is how 
to regulate the general public´s access to the cul-
tural goods of a particular community – and who 
should benefit economically from their distribu-
tion” (2005, p. 10).).
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Antes da efetiva criação de leis, seria interes-
sante o debate e a criação de uma cartilha, um 
manual de boas maneiras acerca de apropria-
ção cultural, pois a troca de experiências é ine-
vitável e positiva à sociedade. Nas palavras do 
antropólogo Lévi-Strauss: “Uma cultura não se 
desenvolve a não ser no contínuo e constante 
relacionamento com as demais, o que envolve 
todos os intercâmbios culturais.”

 Considerando a vulnerabilidade e a im-
portância do tema da apropriação cultural, uma 
das universidades de Toronto, a Brock Univer-
sity Student’s Union, antes da sua festa anual 
de Halloween, publicou em seu site e página do 
Facebook um alerta para que os alunos refletis-
sem se a fantasia escolhida faria algum tipo de 
chacota e piada com outras culturas, solicitando 
que todos fossem responsáveis, respeitosos e 
espertos ao se vestirem.

De fato, deve haver bom senso e sensi-
bilidade.

Elementos culturais e acessórios devem ser 
utilizados com parcimônia e de forma respeitosa 
por indivíduos estranhos à cultura, a fim de evitar 
ideias desnecessárias, ofensivas e exageradas.

A adoção de artefatos sagrados com sig-
nificado religioso e espiritual de outras cultu-
ras que não a sua não deve ser colocada em 
prática se você não acredita na simbologia que 
representam.

Sempre que possível, é adequado dar 
crédito para a comunidade a que pertence o 
bem imaterial ou material explorado para fins 
comerciais, considerando ainda o pagamento 
de royalties. 

VEJA O SITE
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Um ótimo exemplo é a marca brasileira Osklen 
que, em 2016, adentrou uma tribo indígena para 
fins de inspiração e referência para uma nova 
coleção de roupas e, com as vendas dos produ-
tos, efetuou o pagamento de royalties à tribo.

Verdade é que, como um povo cultural-
mente miscigenado, devemos nos colocar no 
lugar do outro, estar abertos ao diálogo, ouvir, 
aceitar e respeitar as diferenças culturais.
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A Constituição Federal traz em seu bojo a ne-
cessidade de proteção aos bens culturais e 
pouco se fala no assunto. No Brasil, não há le-
gislação específica sobre o uso do patrimônio 
cultural de comunidades tradicionais por ou-
tros grupos da sociedade, apesar das disposi-
ções acerca do tema, assim como a existência 
da Meta 4 do governo.

 Fato é que o debate nacional deve ser 
fomentado, a fim de que se criem marcos re-
gulatórios específicos ou o aperfeiçoamento 
de leis relacionadas com a temática, como, 
por exemplo, a Lei de Direitos Autorais e a Lei 
de Propriedade Intelectual, com o objetivo de 
garantir alguma forma de proteção a bens cul-
turais tão sensíveis.
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Herança digital: 
uma análise do 
direito sucessório 
em consonância 
com a vida digital

Autor

No passado, era comum preservar nossas me-
mórias em álbuns de fotografias e diários nos 
quais nossas lembranças de infância e juventu-
de eram registradas afetuosamente. De certo 
modo, apesar de o papel amarelar e envelhecer, 
tínhamos um acervo de recordações.

Na atualidade, tudo é preservado digi-
talmente nas redes sociais: álbuns de fotos, 
mensagens dos amigos, melhores momentos 
de um ano e assim por diante. Como se não 
bastasse, negócios se desenvolveram. Páginas, 
blogs, canais foram criados. A vida digital nunca 
esteve tão complexa.

Ainda que tudo isso esteja no mundo 
virtual, após a morte do usuário, fará parte de 
sua herança e, por certo, será de interesse dos 
herdeiros ter acesso, para preservar, proteger a 
imagem e a honra, excluir os dados ou memórias 
e até colher os frutos – financeiramente falando. 
A esse conjunto de recordações digitais chama-
mos herança digital.

Recentemente, nos Estados Unidos, uma 
mãe que perdeu sua filha de 19 anos buscava 
conforto no perfil da jovem numa rede social, 
em que podia ver todas as mensagens dos ami-
gos, imagens da filha, etc., até que o provedor 
responsável bloqueou o acesso e restringiu sua 
visualização pelo público, como se a página fi-
casse em um arquivo morto. Abre-se a discus-
são: a quem pertence todo o conteúdo digital 
existente nas redes sociais, com valor patrimo-
nial ou não, após a morte do usuário/detentor? 

Ainda não existe nenhuma lei que obrigue os 
provedores de internet a repassar aos herdeiros 
do usuário falecido os conteúdos deixados por 
ele e tampouco que verse sobre a transmissão 
de bens dessa natureza.
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Antes de entrar no mérito da questão, é impor-
tante conceituar alguns termos, fundamentais 
ao presente estudo:

Herança

Flávio Tartuce conceitua herança como “o 
conjunto de bens, positivos e negativos, formado 
com o falecimento do de cujus. Engloba também 
as dívidas do morto” (TARTUCE, 2015, p. 39).

Não obstante, em seu artigo 5°, inciso XXX, a Cons-
tituição Federal assegura o direito de herança:

Art. 5 - – Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: 

XXX – é garantido o direito de herança. 

Já o Código Civil disciplina o direito das su-
cessões no artigo 1.784, o qual dispõe que, “aber-
ta a sucessão, a herança transmite-se, desde 
logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.

Sob esse prisma, convém conceituar as 
espécies de bens, que podem ser classificados 
como corpóreos e incorpóreos, com valor patri-
monial e sem valor patrimonial, os quais devem 
ser analisados caso a caso.

Bens corpóreos e incorpóreos

Christiano Cassettari define-os como: 

Bens corpóreos, materiais ou tangíveis: são os 
bens dotados de existência física, de existência 
material, e por isso podem ser tocados. Podem 
ser objeto de compra e venda.
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Bens incorpóreos, imateriais ou intangíveis: 
são os bens que possuem existência abstrata 
ou ideal, ou seja, não possuem existência físi-
ca. Eles são reconhecidos pela ordem jurídica 
e possuem para o homem valor econômico, 
como, por exemplo, a propriedade literária e 
artística. Tais bens não podem ser objeto de 
compra e venda, devendo ser transferidos so-
mente por cessão. (CASSETTARI, 2013, p. 85-86)

Vimos que, apesar de os bens digitais 
se caracterizarem, na maioria das vezes, como 
bens incorpóreos, são reconhecidos pelo seu va-
lor, econômico ou não.

Independentemente da previsão legal so-
bre o direito à herança e partilha de bens deixa-
dos pelo falecido, ainda não há legislação espe-
cífica que abranja os bens denominados digitais.

Feitas essas considerações, compreen-
demos que, apesar de ainda não existir uma 
legislação específica acerca do tratamento a 
ser dado para a herança digital, há uma bus-
ca da sociedade nesse sentido, uma vez que 
a mudança social e comportamental que o 
mundo digital traz minuto a minuto deve ter a 
devida proteção legal.

Enquanto isso ainda não está definido, 
e se não houver uma manifestação formal do 
usuário acerca daquilo que deseja após sua 
morte, seja por meio de testamento, seja por 
declaração de vontade, cabe aos interessados 
levar ao Judiciário as questões pontuais para 
a apreciação.
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, 
inciso X, protege a privacidade e a imagem das 
pessoas, nos seguintes termos:

Art. 5 - Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: 

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, 
a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação.

Já o Código Civil, no artigo 21, dispõe sobre os 
direitos de personalidade:

Art. 21 - A vida privada da pessoa natural é 
inviolável, e o juiz, a requerimento do interes-
sado, adotará as providências necessárias para 
impedir ou fazer cessar ato contrário a esta 
norma.

Esses direitos, segundo Vitor Kümpel, podem 
ser conceituados como:

[...] o conjunto de princípios e regras que disci-
plina o viés da dignidade em direitos que estão 
na pessoa e de caráter não econômico. Esse 
conjunto abrange uma série de prerrogativas 
individuais, inerentes à pessoa humana, e a 
ela vinculados de forma permanente. (KÜMPEL, 
2015, p. 61)

Todos esses direitos devem ser analisa-
dos, considerando também a proteção constitu-
cional ao direito de herança. 
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Ressalte-se que a proteção à honra da pessoa 
falecida está disposta no artigo 20 do Código 
Civil, especificamente em seu parágrafo único, 
sendo os herdeiros as partes legítimas para o 
exercício desse direito:

Art. 20 - Salvo se autorizadas, ou se necessá-
rias à administração da justiça ou à manuten-
ção da ordem pública, a divulgação de escritos, 
a transmissão da palavra, ou a publicação, a 
exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requeri-
mento e sem prejuízo da indenização que cou-
ber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou 
a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins 
comerciais.

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou 
de ausente, são partes legítimas para requerer 
essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os 
descendentes.

Nesse cenário, à luz dos preceitos consti-
tucionais, vimos que a proteção à honra e à ima-
gem da pessoa falecida encontra respaldo jurídi-
co. Entretanto, diante da ausência de legislação 
própria definindo de que modo deve ser feita a 
transmissão dos bens digitais, ficará a cargo do 
julgador analisar cada caso concreto e decidir 
acerca do tema.
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No caso do Facebook, por exemplo, os termos 
de uso – que normalmente não são lidos pelos 
usuários – preveem que as contas de amigos e 
familiares mortos possam ser transformadas 
em um memorial. Isso ocorre após a compro-
vação do falecimento e a solicitação de algum 
parente próximo, como no caso acima mencio-
nado da jovem americana, mas, se preferirem, 
os parentes próximos também podem solicitar 
a remoção da conta.

Entretanto, não é possível obter infor-
mações de login da conta, mesmo em caso de 
falecimento, uma vez que isso viola as políticas 
de privacidade do Facebook. Assim, a conta me-
morial será regida pelas configurações de priva-
cidade estabelecidas pelo próprio usuário.

O Facebook já possibilita que o usuário 
indique um amigo ou parente que será respon-
sável por sua conta após a morte, o chamado 
contato herdeiro, assim como informe se deseja 
excluí-la permanentemente. Porém, a esse con-
tato herdeiro somente será permitido escrever 
uma publicação no seu perfil e atualizar a ima-
gem de perfil e foto da capa. Os demais acessos 
ou alterações da conta não serão permitidos.

Nos termos de uso do Instagram, tam-
bém há a possibilidade de transformar o perfil 
do usuário em memorial, desde que solicitado e 
comprovados o parentesco e o falecimento. Os 
parentes próximos podem, da mesma forma, so-
licitar a remoção da conta de um ente querido. 

Redes sociais
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As contas em memorial não podem sofrer ne-
nhum tipo de alteração (isso inclui mudar cur-
tidas, seguidores, marcações, publicações e 
comentários) e não aparecem em espaços públi-
cos. O Instagram não permite que ninguém en-
tre em uma conta transformada em memorial.

Já o Twitter prevê, em seus termos, que 
um parente próximo solicite a desativação ou 
remoção da conta do falecido. Isso se compro-
var documentalmente o parentesco e o faleci-
mento. O Twitter não envia os dados de acesso 
à conta para parentes e amigos.

Já nos serviços oferecidos pelo Google 
(como Google+, YouTube e Gmail), para apagar 
qualquer conta é preciso enviar a documenta-
ção de óbito por meio do questionário disponi-
bilizado nas configurações da ferramenta. 

Após uma cuidadosa análise dos docu-
mentos, o serviço poderá fornecer o conteúdo 
de uma conta, porém não pode fornecer senhas 
ou outros detalhes de login.
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Temos no Brasil o Projeto de Lei nº 4.099/12, 
aprovado pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, 
objetivando garantir aos herdeiros o acesso aos 
arquivos digitais, mas ele ainda espera a aprova-
ção do Senado Federal. 

Se aprovado, será acrescido o seguinte 
parágrafo ao artigo 1.788 do Código Civil: “Pa-
rágrafo único. Serão transmitidos aos herdeiros 
todos os conteúdos de contas ou arquivos digi-
tais de titularidade do autor da ‘herança’”. 

Recentemente, a Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática aprovou 
o Projeto de Lei 1.331/15, com o objetivo de per-
mitir a familiares (cônjuges, ascendentes e des-
cendentes até terceiro grau) excluir da internet 
dados de usuários já falecidos.

Na busca de desburocratizar tais proce-
dimentos, o relator na comissão, deputado Vitor 
Lippi (PSDB-SP), propôs uma emenda ao proje-
to, para que a exclusão dos dados pessoais pos-
sa ser feita por meio eletrônico, acompanhada 
de certidão de óbito digitalizada e no prazo de 
sete dias contados da solicitação. O projeto ain-
da será analisado em caráter conclusivo pela Co-
missão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Legislação
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Enquanto não há legislação específica, tampou-
co alteração no Código Civil sobre a herança 
digital, as questões relacionadas ao acervo do 
usuário falecido devem ser enfrentadas pelo Ju-
diciário, que na maioria das vezes acaba dando 
tratamento diferenciado para cada caso.

O tema é polêmico: poderia não ser da 
vontade do usuário que os seus herdeiros tives-
sem acesso a sua privacidade, especialmente 
aos conteúdos privados. 

Assim, há que se refletir sobre eventual 
anuência expressa do usuário, até que se defina 
tal questão, seja por meio de testamento, seja 
por outro tipo de declaração de vontade. 

A tecnologia digital atualmente é uma rea-
lidade presente em boa parte dos lares do nosso 
país e do mundo. Portanto, há que ser acrescida 
ao direito sucessório e regulamentada, para que 
abranja também esse acervo como patrimônio 
do falecido, permitindo, desse modo, o acesso e 
a transmissão aos herdeiros. 

Tema polêmico
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