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RESUMO 

O presente trabalho monográfico se propõe a examinar a responsabilidade civil do provedor 

de aplicações de internet pelos danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros no Marco 

Civil da Internet, Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Para tanto, primeiramente, foi 

realizado um breve estudo sobre o instituto da responsabilidade civil, apresentando seu 

conceito moderno, suas espécies e pressupostos gerais. Em seguida, foi feita uma análise dos 

artigos pertinentes à responsabilização do provedor de aplicações de internet quanto a 

conteúdos ofensivos postados por terceiros em seus domínios. Foram utilizadas como 

principais fontes a legislação pátria, a doutrina nacional e decisões do Superior Tribunal de 

Justiça. 

 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Marco Civil da Internet. Provedor de aplicações de 

internet. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, conhecida como o Marco Civil da Internet, 

estabelece e define em seus artigos princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

internet no Brasil (art. 1º), usando como parâmetro os Princípios para a Governança e Uso da 

Internet no Brasil1, aprovados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br. 

O referido Diploma Legal se sustenta em três pilares: privacidade do usuário, 

neutralidade de rede e inimputabilidade da rede (ou liberdade de expressão). Reconhece que a 

disciplina do uso da internet tem como fundamentos a liberdade de expressão, o 

reconhecimento da escala mundial da rede, os direitos humanos, o desenvolvimento da 

personalidade, o exercício da cidadania em meios digitais, a pluralidade, a diversidade, a 

abertura, a colaboração, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a 

finalidade social da rede (art. 2º). Define como princípios, dentre outros, a garantia da 

liberdade de expressão, a proteção da privacidade, a preservação e garantia da neutralidade, a 

responsabilidade dos agentes de acordo com suas atividades (art. 3º). E tem por um dos 

objetivos promover o direito de acesso à internet a todos (art. 4º), uma vez que este é tido 

como essencial ao exercício da cidadania (art. 7º). 

Assim sendo, uma lei fundamentalmente principiológica como o Marco Civil da 

Internet pode ser um dos instrumentos a garantir e assegurar que a internet continue sendo um 

espaço aberto e promotor de direitos, de liberdades, e da própria cidadania, tendo em vista 

que, o Direito, juntamente com os fatores econômico, social e tecnológico, pode determinar, 

bem como se adequar, às práticas sociais, comportamentais e culturais. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a responsabilidade civil do provedor 

de aplicações de internet pelos danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros na Lei nº 

12.965/14. 

Para tanto, primeiramente, realizar-se-á um breve estudo sobre o instituto da 

responsabilidade civil, apresentando seu conceito moderno, suas espécies e pressupostos 

gerais. Em seguida, será feita uma análise dos artigos pertinentes à responsabilização do 

provedor de aplicações de internet quanto a conteúdos ofensivos disponibilizados por 

terceiros em seus domínios, examinando a evolução doutrinária e jurisprudencial a respeito do 

                                            
1 1. liberdade, privacidade e direitos humanos; 2. governança democrática e colaborativa; 3. universalidade; 4. 

diversidade; 5. inovação, 6. neutralidade da rede; 7. inimputabilidade da rede; 8. funcionalidade, segurança e 

estabilidade; 9. padronização e interoperabilidade; 10. Ambiente legal e regulatório (BRASIL. Comitê Gestor da 

Internet no Brasil - CGI.br, Resolução CGI.br/RES/2009/003/P - Princípios para a governança e uso da internet 
no Brasil. Disponível em: <https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2009/003>. Acesso em: 01 nov. 2017.). 
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tema. Será utilizado o método dedutivo e o procedimento monográfico, mediante pesquisa da 

legislação pátria, da doutrina nacional e de decisões do Superior Tribunal de Justiça. 

Portanto, como será exposto, o Marco Civil da lnternet optou por um modelo 

equilibrado de responsabilização dos provedores de internet pelos danos decorrentes do 

conteúdo gerado por terceiros – responsabilidade subjetiva solidária por omissão após 

notificação judicial. Não condicionando a remoção de conteúdo somente após ordem judicial, 

muito menos estabelecendo proibição para que o provedor retire o conteúdo caso este seja 

denunciado, isto é, o provedor poderá retirar o material ofensivo quando verificar que este é 

contrário não só ao ordenamento jurídico, mas também aos próprios termos de uso e políticas 

de privacidade de sua plataforma. 

Ao final, perceberá que a Lei nº 12.965/14 foi um passo importante para a segurança 

jurídica, haja vista a redução de incertezas quanto à responsabilização de danos decorrentes de 

conteúdos publicados na internet, estabelecendo regras significativas e norteadoras para os 

usuários e provedores da rede. 
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2. BREVES APONTAMENTOS ACERCA DO ATUAL REGIME DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO BRASILEIRO 

 

 Diante das diversas controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais que cercam o tema da 

responsabilidade civil no ordenamento jurídico pátrio, tal instituto será analisado de modo 

suficiente a construir uma base teórica para a compreensão do próximo capítulo. 

 

2.1 DO ILÍCITO CIVIL E DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

É cediço que o fato jurídico é todo acontecimento da vida, oriundo da natureza ou da 

vontade humana, que pode importar na produção de efeitos jurídicos – aquisição, 

conservação, transferência, modificação e extinção de direitos –, isto é, o fato jurídico é o 

resultado da incidência da norma jurídica sobre um suporte fático. 

Nesse diapasão, Cristiano de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto2 

apresentam as etapas de juridicização do fato ajurídico: 

(i) definição pela norma jurídica da hipótese fática merecedora de qualificação; (ii) 

concreção da hipótese definida na realidade fenomenológica da vida (realização 

concreta da hipótese); (iii) incidência automática da norma sobre a hipótese 

valorada; (iv) juridicização do acontecimento, como consequência da incidência. 

Pontes de Miranda3 é quem melhor define o fato jurídico, sendo “o fato ou complexo 

de fatos sobre o qual incidiu a regra jurídica; portanto, o fato de que dimana, agora, ou mais 

tarde, talvez condicionalmente, ou talvez não dimane, eficácia jurídica”. 

O fato jurídico tem três diferentes dimensões – a chamada escada ponteana –, o de 

existência (plano ontológico, estrutural, prejudicial), o de validade (conformação com a 

ordem jurídica, sendo o plano essencial) e o de eficácia (controle dos efeitos potenciais, 

considerado como plano acidental). 

Observe-se que, excepcionalmente, por força de lei ou por decisão judicial, um fato 

jurídico inválido poderá produzir efeitos, desde que exista, obviamente. São exemplos os arts. 

172 (possibilidade de produção de efeitos de um negócio jurídico anulável) e 1.561 

(casamento putativo) do CC/02, in verbis: 

                                            
2 FARIAS, Cristiano de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Curso de direito civil: parte 

geral e LINDB, volume 1. 13. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 486. 
3 MIRANDA, Pontes de. apud FARIAS, Cristiano de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe 
Peixoto. Op., cit., p. 488. 



4 

 

 
 

Art. 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de 

terceiro. 

Art. 1.561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os 

cônjuges, o casamento, em relação a estes como aos filhos, produz todos os efeitos 

até o dia da sentença anulatória. 

§ 1o Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos 

civis só a ele e aos filhos aproveitarão. 

§ 2o Se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar o casamento, os seus 

efeitos civis só aos filhos aproveitarão. 

Outra exceção é em relação aos acontecimentos que emanam da natureza, os quais não 

se submetem, logicamente, ao plano da validade, já que este é normativo, isto é, qualquer 

categoria que não tenha a vontade humana não passará pelo plano da validade. 

Pois bem, os fatos jurídicos se contrapõem aos ajurídicos, estes não são relevantes 

para o Direito, estando, pois, desacobertados pela coercibilidade. Aqueles, portanto, podem se 

subdividir, a depender da conformidade dos efeitos jurídicos potenciais com a ordem jurídica, 

em fatos jurídicos lícitos e fatos jurídicos ilícitos. Os fatos jurídicos lícitos compreendem os 

atos jurídicos lato sensu (são os fatos humanos, caracterizados pela presença do elemento 

volitivo) e os fatos jurídicos stricto sensu (independem da vontade humana, são os fatos 

naturais ordinários, como o nascimento, a morte, o decurso do tempo, ou extraordinários, 

como o caso fortuito e a força maior). Os fatos produzidos pelo ser humano se classificam em 

atos jurídicos stricto sensu (se produzem ex lege, a vontade humana é aderente aos efeitos 

previstos na norma jurídica) e os negócios jurídicos (em que há um amplo poder de criar 

categorias jurídicas, a vontade humana é criativa). 

Há, ainda, os atos-fatos jurídicos, categoria de fato jurídico, situada num plano 

hipotético entre os atos jurídicos lato sensu e os fatos jurídicos stricto sensu, surgem da 

vontade humana, todavia seus efeitos independem dela (são exemplos a ocupação e a 

descoberta). 

À vista dessa classificação – formulada na doutrina germânica e recepcionada no 

Brasil por Pontes de Miranda e Marcos Bernardes4 –, são cinco as categorias de fatos 

jurídicos: os fatos ilícitos, os fatos jurídicos stricto sensu, os atos jurídicos stricto sensu (art. 

185 do CC/02), os negócios jurídicos (arts. 104 a 184 do CC/02) e os atos-fatos jurídicos. 

 O fato ilícito, para o Direito, é antijuridicidade, é um ato com potencial eficácia 

contrária a norma, um fato antijurídico. Seu efeito depende fundamentalmente desta, podendo 

                                            
4 FARIAS, Cristiano de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Curso de direito civil: parte 
geral e LINDB, volume 1. 13. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 489. 
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ser indenizante, caducificante (perda ou limitação de direitos), invalidante (nulidade ou 

anulabilidade de um ato), autorizante (autoriza um ato posterior reativo) ou qualquer outro 

previsto na norma. Logo, não há uma necessária produção de efeito indenizante na prática de 

um fato ilícito. Conforme lição de Sílvio de Salvo Venosa5: 

Se agente dos negócios e atos jurídicos, por ação ou omissão, pratica ato contra o 

Direito, com ou sem intenção manifesta de prejudicar, mas ocasiona prejuízo, dano a 

outrem, estamos no campo dos atos ilícitos. O ato ilícito pode constituir-se de ato 

único, ou série de atos, ou de conduta ilícita. 

O Código Civil de 2002 prospectou uma diferença muito clara entre fato ilícito e 

responsabilidade civil, deixando definido que não há uma relação implicacional entre os dois 

institutos, de modo que nem todo fato ilícito gera responsabilidade civil, e nem toda 

responsabilidade civil provém de um fato ilícito. 

 Os arts. 186 e 187 do CC/02 trazem o conceito de fato ilícito, sendo o primeiro o do 

fato ilícito comum, ou subjetivo – violação da norma jurídica culposamente (por culpa lato 

sensu, que compreende o dolo e a culpa stricto sensu, caracterizada pela imprudência, 

negligência e imperícia) –, e o segundo o do fato ilícito objetivo, ou abuso do direito – em que 

há um excesso no exercício de direitos, uma violação da confiança; o ato nasce lícito, mas 

torna-se ilícito na medida de sua execução. 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito. 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 

ou pelos bons costumes. 

 Sendo assim, os elementos do fato ilícito subjetivo são a conduta do agente (comissiva 

ou omissiva) contrária ao ordenamento jurídico, a culpa lato sensu, o dano e o nexo de 

causalidade entre a conduta e o prejuízo. Já os do abuso do direito são o exercício de direito 

por seu titular e o excesso ao exercê-lo caracterizado pela violação da boa-fé objetiva, dos 

bons costumes e da função social e econômica6 – o abuso do direito produz, destarte, sempre 

responsabilidade civil objetiva7, pois independe de culpa do agente causador do dano. 

                                            
5 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 527. 
6 O Enunciado nº 413 da V Jornada de Direito Civil reforça a orientação do atual código quanto ao princípio da 

sociabilidade, presente no art. 187: “Os bons costumes previstos no art. 187 do CC possuem natureza subjetiva, 

destinada ao controle da moralidade social de determinada época; e objetiva, para permitir a sindicância da 

violação dos negócios jurídicos em questões não abrangidas pela função social e pela boa-fé objetiva”. 
7 Nesse sentido, temos o Enunciado nº 37 da I Jornada de Direito Civil: “Art. 187. A responsabilidade civil 
decorrente do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico”. 
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Por sua vez, a responsabilidade civil, genericamente, é vista como uma obrigação de 

reparar ou prevenir danos, estes decorrentes de condutas lícitas ou ilícitas, eis o preceituado 

no art. 927 do CC/02: 

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

obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

O art. 188 do CC/02 cuida das excludentes de ilicitude. São os atos lesivos que são 

considerados lícitos, acobertados pela juridicidade – a legítima defesa própria8, o exercício 

regular de um direito reconhecido e o estado de necessidade (quando há perigo iminente). 

Quando o dano é causado em tais condições o dever de reparação poderá ser afastado porque 

o ato que originalmente nasceu ilícito, por determinação legal torna-se lícito. 

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito 

reconhecido; 

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de 

remover perigo iminente. 

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as 

circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do 

indispensável para a remoção do perigo. 

Embora a lei declare que o estado de necessidade (inciso II do art. 188 do CC/02) e a 

legítima defesa (art. 188, inciso I do CC/02) não tipificam um ato ilícito, se a pessoa lesada, 

ou o dono da coisa destruída ou deteriorada não forem culpados do perigo, haverá o dever de 

indenizar para o autor do dano, ficando garantido o direito regressivo contra o seu causador. É 

o que se chama de indenização pela prática de ato lícito, disposta nos arts. 929 e 930 do 

CC/02: 

Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, 

não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que 

sofreram. 

                                            
8 A jurisprudência já se posicionou nesse sentido: “A legítima defesa putativa supõe a negligência na apreciação 

dos fatos e, por isso, não exclui a responsabilidade civil pelos danos que dela decorreram” (BRASIL. Superior 

Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 513.891 – RJ. Relator: Ministro Ari Pargendler. Brasília (DF), 16 de 

abril de 2007. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200300325627&dt_publicacao=16/04/2007> 
Acesso em: 01 nov. 2017.). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art186
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art188
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Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, 

contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver 

ressarcido ao lesado. 

Parágrafo único. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se 

causou o dano (art. 188, inciso I). 

Portanto, também haverá responsabilidade civil derivada de conduta lícita. E, em face 

do exposto, fica esclarecido que fato ilícito e responsabilidade civil são institutos 

independentes e possuem conceitos autônomos. 

 

2.2 DO DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL E DO CONCEITO MODERNO DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Na modernidade a responsabilidade civil passou por uma série de modificações no que 

tange a natureza do instituto, isto porque o Direito ao longo dos últimos séculos avançou 

muito no âmbito das garantias fundamentais do ser humano. Antes de adentrar na 

constitucionalização da responsabilidade civil é importante salientar que esta se modificou 

conjuntamente com os direitos humanos. Estes, precipuamente os de primeira geração, 

ligavam-se aos direitos dos indivíduos, sendo a responsabilidade ligada às relações contratuais 

entre os cidadãos. Já os direitos humanos de segunda geração, preocupavam-se com a 

sociedade estabelecendo assim os direitos sociais. 

Isso pode ser observado quando se analisa o princípio da dignidade da pessoa humana, 

previsto no inciso III do art. 1º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – 

"A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 

e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa humana". Um importante aspecto do princípio 

são as implicações deste frente ao Estado e aos particulares. Segundo Ingo Wolfgang Sarlet9: 

O princípio da dignidade da pessoa impõe limites à atuação estatal, objetivando 

impedir que o poder público venha a violar a dignidade pessoal, mas também 

implica (numa perspectiva que se poderia designar de programática ou impositiva, 

mas nem por isso destituída de eficácia) que o Estado deverá ter como meta 

permanente, proteção, promoção e realização concreta de uma vida com dignidade 

para todos [...]. 

                                            
9 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição de 1988. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 114. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art188
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art188
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A dignidade é inerente a toda pessoa e, em virtude do seu caráter principiológico 

normativo de direito fundamental, não permite qualquer mitigação de sua aplicação. De se 

ressaltar também que, em atendimento ao princípio da supremacia da Constituição, todo o 

ordenamento jurídico infraconstitucional deve se adequar a essa principiologia constitucional. 

Nesse sentido, Anderson Schreiber e Carlos Nelson Konder10 afirmam que: 

O que a metodologia civil constitucional enfatiza, nessa seara, é justamente a 

necessidade de que os institutos jurídicos de direito civil, outrora compreendidos 

como meros instrumentos de perseguição do interesse particular, sejam 

redirecionados à realização dos valores constitucionais, em especial à realização da 

solidariedade social e da dignidade da pessoa humana. 

O Código Civil de 2002 é construído nessa conjuntura e por isso o instituto da 

responsabilidade civil transcendeu aos aspectos norteadores legais, avançado ao âmbito 

principiológico, ultrapassando suas atribuições meramente contratuais para um caráter 

extracontratual. 

Nesse contexto, surge a disciplina Direito Civil Constitucional, que é a harmonização 

entre os pontos de intercessão do Direito Público e o Direito Privado, mediante a adequação 

de institutos que são em sua essência elementos de Direito Privado, mas que estão na 

Constituição, ou seja, busca-se analisar os principais institutos privados não só a luz do 

Código Civil e de estatutos jurídicos importantes, mas também sob o prisma da Carta de 

1988. 

Dessarte, o Direito Civil Constitucional está amparado em três princípios básicos, em 

relação direta com a responsabilidade civil: i) princípio da proteção da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, da CRFB/88); ii) princípio da solidariedade social (art. 3º, I, da 

CRFB/88); iii) princípio da isonomia ou igualdade lato sensu (art. 5°, caput, da CRFB/88). 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

[...] 

III - a dignidade da pessoa humana; 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

                                            
10 SCHREIBER, Anderson (coord.); KONDER, Carlos Nelson (coord.). Direito civil constitucional. 1. ed. São 
Paulo: Atlas, 2016, p. 11. 
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do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

O movimento de constitucionalização do Direito Civil – a interpretação deste 

conforme os valores da Constituição, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais e 

sociais – vai produzir, evidentemente, efeitos no campo da responsabilidade civil. A reparação 

dos danos, inclusive, é amparada pela CRFB/88, no art. 5º, inciso V, que diz: “é assegurado o 

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

à imagem”. 

Por isso, foi necessário repensar o histórico conceito de responsabilidade civil. 

Primeiramente, cumpre trazer à baila a noção de responsabilidade para o Direito. A 

esse propósito, faz-se mister mencionar o entendimento de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Fillho11 que asseveram, ipsis litteris: 

Responsabilidade, para o Direito, nada mais é, portanto, que uma obrigação derivada 

– um dever jurídico sucessivo – de assumir as consequências jurídicas de um fato, 

consequências essas que podem variar (reparação dos danos e/ou punição pessoal do 

agente lesionante) de acordo com os interesses lesados. 

Nesse raciocínio, o douto Sílvio de Salvo Venosa12 assevera: 

A noção de responsabilidade, como gênero, implica sempre exame de conduta 

voluntária violadora de um dever jurídico. Sob tal premissa, a responsabilidade pode 

ser de várias naturezas, embora ontologicamente o conceito seja o mesmo. 

O mestre Carlos Roberto Gonçalves13 explica que a palavra responsabilidade vem do 

latim respondere, a qual traduz a ideia de segurança ou garantia da restituição ou ainda 

compensação do bem sacrificado. Denota-se que o significado está associado com 

recomposição, restituição ou ressarcimento.  

A responsabilidade, dessa maneira, é, em princípio, o dever jurídico imposto a alguma 

pessoa, natural ou jurídica, de arcar com as consequências de uma ação ou omissão imputável 

que represente lesão ao direito de outrem, protegido por lei – existem casos que afastam a 

imputabilidade e há também as excludentes da responsabilidade. Tal ideia aplica-se, 

guardadas as devidas características de cada um, a todos os campos do Direito, como ao 

Direito Civil, Penal, Administrativo e Tributário.  

                                            
11 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil: volume único. São 

Paulo: Saraiva, 2017, p. 867. 
12 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 20. 
13 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 57. 
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 Historicamente, o conceito de responsabilidade civil vem da doutrina francesa, de 

René Savatier14, o qual, citado por Silvio Rodrigues concebeu a ideia de que a 

responsabilidade civil seria a “obrigação de reparar o dano causado ao patrimônio de outrem, 

por ato próprio culposo”, assim, a culpa era seu elemento referencial, obrigatório. Com o 

movimento de constitucionalização, o enfoque passa a ser o dano, uma vez que a nova 

percepção – solidária, igualitária, protetora da dignidade da pessoa humana – passa a ser a 

efetiva reparação ou prevenção dos danos. 

O conceito contemporâneo da responsabilidade civil é bem mais amplo do que o 

formulado René Savatier, sendo, segundo o magistério de Maria Helena Diniz15: 

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a 

reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela 

mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela 

pertencente ou de simples imposição legal.  

Assim, no âmbito do Direito Civil, a responsabilidade é o nascimento de uma 

obrigação voltada à reparação ou ressarcimento do prejuízo sofrido por alguém, em face de 

conduta antijurídica de outrem, com o fim de restabelecer o status quo ante – restauração de 

um equilíbrio moral e patrimonial desfeito –, ou, quando este é impossível, uma indenização 

com o fim de compensar o dano sofrido.  

Trazendo à tona as palavras do jurista Sergio Cavalieri Filho16, “responsabilidade civil 

é um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um 

dever originário”. 

Nesse passo, a obrigação é sempre um dever jurídico originário, enquanto que a 

responsabilidade surge somente em caso de descumprimento espontâneo de um dever, sendo, 

pois, sempre, uma obrigação secundária de reparar ou compensar: um dever sucessivo, 

decorrente da transgressão de um dever jurídico originário de agir conforme o ordenamento 

jurídico. 

Esse movimento de constitucionalização do Direito Civil trouxe como efeitos o 

aumento das hipóteses de responsabilidade objetiva – por exemplo, o próprio magistrado de 

ofício pode tornar objetiva a responsabilidade que seria subjetiva –, a flexibilização do nexo 

de causalidade – a admissibilidade, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos danos indiretos ou 

por ricochete, tornando menos rígida a regra do art. 403 do CC/02 –, o reconhecimento de 

                                            
14 SAVATIER, René. apud RODRIGUES, Sílvio. Direito civil: responsabilidade civil. Vol. 4. 19. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p. 6. 
15 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 7: responsabilidade civil. 17. ed. aum. e atual. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 35. 
16 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 2. 
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novas categorias de danos indenizáveis – a perda de uma chance, o dano estético e tantas 

outras. 

A responsabilidade civil pode se apresentar sob diferentes aspectos, como será 

analisado a seguir. Conforme a perspectiva estabelecida por Maria Helena Diniz17, ela poderá 

admitir três classificações: quanto ao seu fato gerador; em relação ao seu fundamento; e 

relativamente à vinculação do agente. 

 

2.2 DAS ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL: CONTRATUAL E 

EXTRACONTRATUAL, OBJETIVA E SUBJETIVA, CIVIL E PENAL 

 

2.2.1 Da responsabilidade contratual e da responsabilidade extracontratual 

 

Essa classificação repousa no dever jurídico originário violado, isto é, quanto ao fato 

gerador. A inexecução de negócio jurídico bilateral ou unilateral faz surgir a responsabilidade 

contratual. Em contrapartida, a inobservância da lei, a violação a um dever jurídico imposto 

pela norma jurídica, origina a responsabilidade extracontratual, ou aquiliana – nomenclatura 

derivada da Lex Aquilia. 

Vale dizer, desse modo, que a violação de um dever jurídico assumido 

voluntariamente traz consigo uma reprovabilidade muito maior, uma vez que há uma quebra 

de confiança e, portanto, ordinariamente, na responsabilidade subjetiva contratual a culpa é 

presumida, enquanto que na extracontratual ela deve ser provada pela vítima. 

A esse propósito, o renomado Carlos Roberto Gonçalves18 leciona a distinção entre 

tais responsabilidades: 

Na responsabilidade extracontratual, o agente infringe um dever legal, e na 

contratual, descumpre o avençado, tornando-se inadimplente. Nesta, existe uma 

convenção prévia entre as partes que não é cumprida. Na responsabilidade 

extracontratual, nenhum vínculo jurídico existe entre a vítima e o causador do dano, 

quando este pratica o ato ilícito. 

A responsabilidade civil contratual tem origem numa convenção e rege-se pelos 

princípios gerais dos contratos. O contrato é um acordo de vontade entre as partes, 

estabelecendo obrigações a serem cumpridas. Por existir obrigações preestabelecidas estas 

devem ser praticadas sob pena, pela inexecução, da obrigação de indenizar. Assim, o dever de 

                                            
17 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 7: responsabilidade civil. 17. ed. aum. e atual. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 121. 
18 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 62. 
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indenizar é consequência de um contrato pré-existente entre as partes. A responsabilidade 

civil contratual surge do inadimplemento ou mora contratual. 

De acordo com Maria Helena Diniz19, ocorre o inadimplemento voluntário absoluto 

quando a obrigação não for cumprida, total ou parcialmente, nem pode ser, e o relativo 

quando a obrigação não for cumprida no tempo, lugar e forma devidos, contudo pode ser com 

proveito para o credor, configurando a mora. 

É importante ressaltar, ainda sobre o tema, que em se tratando de cláusula de não 

indenização, possível em alguns contratos, não é praticável quando o contrato versar sobre 

relação de consumo, aqui o Código de Defesa do Consumidor de 1990 considera tal cláusula 

como sendo abusiva, é o que descreve o seu art. 51 e incisos: “Art. 51. São nulas de pleno 

direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: [...]”. 

Outro ponto que merece nossa atenção, sobre responsabilidade civil contratual, é a que 

se refere ao ônus da prova, observamos que aqui o ônus da prova será do agente causador do 

dano, onde caberá a esse provar a inexistência de culpa, ou a ocorrência de excludentes que 

pode decorrer do caso fortuito, da força maior, ou da culpa exclusiva de terceiro. 

No Código Civil de 2002 a responsabilidade civil contratual é disciplinada nos arts. 

389 e seguintes e art. 395 e seguintes. 

Por seu turno, a responsabilidade civil extracontratual, também chamada aquiliana, 

baseia-se, em princípio, na culpa, tendo origem na inobservância da lei, ocorrendo uma lesão 

a um direito, sem que exista qualquer vínculo contratual entre o agente e o prejudicado, ou 

seja, prescinde da existência de um liame jurídico pré-existente entre o agente causador do 

dano e a vítima, o vínculo jurídico irá emergir a partir do ato que ensejou o dano, surgindo, 

assim, a obrigação de indenizar. 

Para Carlos Roberto Gonçalves20 a responsabilidade civil extracontratual abrange “a 

violação dos deveres gerais de abstenção ou omissão, como os que correspondem aos direitos 

reais, aos direitos de personalidade ou aos direitos de autor". 

Na responsabilidade aquiliana, devemos levar em conta, como observado, a conduta 

do agente e a culpa em sentido lato, e o que a difere da contratual é o fato de não existir 

vínculo contratual, derivando de um dever de conduta, de transgressão de comportamento. 

                                            
19 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 15. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 340. 
20 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 62. 
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No que se refere ao ônus da prova, em se tratando de responsabilidade civil 

extracontratual, caberá ao lesado comprovar a culpa do réu, ou seja, o autor da ação é quem 

está incumbido de demonstrar que o fato se deu por culpa do causador. 

Logo, na responsabilidade civil extracontratual a vitima deverá comprovar a culpa do 

agente violador, provando que esse último agiu com dolo, imprudência, imperícia ou 

negligência. Podendo também ser atribuída a responsabilidade sem culpa, baseada no risco 

existente. Para Silvio de Salvo Venosa21: 

[...] a Lex Aquilia é o divisor de águas da responsabilidade civil. Esse diploma, de 

uso restrito a principio, atinge dimensão ampla na época de Justiniano, como 

remédio jurídico de caráter geral; como considera o ato ilícito uma figura autônoma, 

surge, desse modo, a moderna concepção da responsabalidade extracontratual. O 

sistema romano de responsabilidade extrai da interpretação da Lex Aquilia o 

princípio pelo qual se pune a culpa por danos injustamente provocados, 

independentemente de relação obrigacional preexistente. Funda-se aí a origem da 

responsabilidade extracontratual fundada na culpa. Por essa razão, denomina-se 

responsabilidade aquiliana essa modalidade [...] 

No Código Civil de 2002 a responsabilidade civil extracontratual é disciplinada nos 

arts. 186 a 188, sob o título “Dos Atos Ilícitos”, complementando a regulamentação no art . 

927 e seguintes.  

Na prática, ambas as responsabilidades, tanto a contratual como a extracontratual 

pretendem a mesma consequência jurídica, a reparação do dano. Desse modo, o indivíduo que 

violar um dever jurídico voluntariamente, tendo ou não a existência do negocio jurídico, e 

assim causar dano a outrem, esse indivíduo deverá reparar o dano. A corroborar o acima 

exposto, entende Silvio de Salvo Venosa22 que há apenas uma distinção didática, aparente, e 

não ontológica, entre a responsabilidade contratual e aquiliana, apesar de existirem princípios 

próprios dos contratos e da responsabilidade fora deles.  

Essa é a visão da tese unitária ou monista, a qual se fundamenta na uniformidade dos 

efeitos da responsabilidade contratual e da extracontratual.  

Por outro lado, há os que defendem a dualidade do tratamento, como Carlos Roberto 

Gonçalves23, que demonstra existir aspectos peculiares, tanto da responsabilidade contratual 

como da extracontratual, que reclamam regulamentação própria: 

É o caso típico da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti 

contractus) e da chamada “condição resolutiva tácita”, nos contratos sinalagmáticos 

                                            
21 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 19. 
22 Ibid., p. 24. 
23 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 63. 



14 

 

 
 

(art. 476 e parágrafo único do CC) e o que ocorre com as omissões e com os casos 

de responsabilidade pelo fato de outrem, no domínio da responsabilidade 

extracontratual. 

Todavia, o fundamental é saber que existindo o dever reparatório, é de pouca 

relevância prática haver entre o ofensor e o ofendido uma relação negocial, pois, permanecerá 

a obrigação de indenizar. 

 

2.2.2 Da responsabilidade subjetiva e da responsabilidade objetiva 

 

 Apesar de o Código Civil Brasileiro estabelecer que o princípio geral da 

responsabilidade civil repouse na ideia de culpa, lato sensu, consagrando a teoria subjetiva 

(caput do art. 927 do CC/02), o referido diploma legal incorpora também, em certos casos, a 

teoria objetiva, que dispensa a comprovação da culpa para que surja o dever de indenizar, 

consoante o disposto em seu art. 927, parágrafo único, in verbis: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 À vista disso, o Código Civil adotou a responsabilidade subjetiva como regra, sendo 

elementos integrantes a culpa e o dolo, provados pela vítima, exceto quando a lei descrever 

presunção de culpa, onde se admite prova em contrário; e como exceção, quando a lei ou a 

decisão judicial descreverem que há responsabilidade independente da existência ou não de 

culpa, ou quando a atividade que por sua natureza implique risco ao direito de outro, a 

responsabilidade objetiva. 

 No que se refere à responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva, ou seja, decorre da 

imposição da lei. Está prevista no art. 37, § 6º, da CRFB/88: “as pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa” e no art. 43 do CC/02: “as pessoas jurídicas de 

direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa 

qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do 

dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”. 

A responsabilidade subjetiva, como o próprio nome diz, é a que estará presente o 

elemento subjetivo, que é a vontade do agente, seja esta intencional ou não, de causar o dano.  
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Como dispõe o art. 186 do CC/02: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito”.  

Observa Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho24 que a distinção entre a 

responsabilidade civil objetiva e a subjetiva não repousa na possibilidade de analisar a culpa, 

mas na "circunstância da culpa ser um elemento obrigatório de ônus da prova". 

Eleita como regra geral no Código Civil de 1916, a teoria da responsabilidade civil 

subjetiva foi questionada ao longo dos anos pelos operadores do direito. Com tais 

questionamentos ocorreu uma gradativa evolução jurisprudencial no sentido de se alargar o 

conceito de culpa, uma vez que sua noção estrita, se aplicada rigorosamente, mostrava-se 

inadequada para cobrir todos os casos de reparação. 

Sob esse prisma, ressalta Sílvio de Salvo Venosa25 que “as primeiras atenuações em 

relação ao sentido clássico de culpa traduziram-se nas ‘presunções de culpa’ e em mitigações 

no rigor da apreciação da culpa em si”, sob o fundamento no dever genérico de não 

prejudicar. 

A teoria da culpa presumida é uma espécie de teoria subjetiva na qual o ônus da prova 

é invertido, em que o lesado não teria mais que provar a ocorrência do elemento culpa que, 

então, em certos casos, passou a ser admitida por presunção. 

Sílvio de Salvo Venosa26 assevera que a ampliação do conceito de culpa pela 

jurisprudência, atendendo a necessidades imediatas da vida social, abriu espaço para o 

conceito de responsabilidade sem culpa, realçando as noções de risco e garantia. 

A teoria do risco retira o foco da responsabilidade na culpa e faz esta passar a se 

fundamentar no risco. Segundo Caio Mario da Silva Pereira27: 

No campo da teoria objetivista situa-se a teoria do risco proclamando ser de melhor 

justiça que todo aquele que disponha de um conforto oferecido pelo progresso ou 

que realize um empreendimento portador de utilidade ou prazer, deve suportar os 

riscos a que exponha os outros. 

Essa teoria tem como postulado que todo dano é indenizável, e deve ser reparado por 

quem se liga a ele por um nexo de causalidade, independente de culpa. Nessa teoria não existe 

                                            
24 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil: volume único. São 

Paulo: Saraiva, 2017, p. 877. 
25 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 14. 
26 Ibid., p.15. 
27 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – vol. I. Atual. Maria Celina Bodin de Moraes. 
30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 529. 
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prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns casos ela é 

presumida pela lei e em outros, é de todo prescindível.  

O civilista Sílvio de Salvo Venosa28 descreve que a teoria do risco se desenvolve tendo 

como base a ideia de que quem desenvolve certa atividade perigosa e esta lhe proporciona um 

benefício, direito ou indireto, deverá responder pelos danos que ela causar, 

independentemente de culpa sua ou de prepostos. 

Nesse diapasão, e dada a importância e atualidade da obra, não se pode prescindir dos 

ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves29: 

Uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do 

risco. Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de 

dano para terceiros. E deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja 

isenta de culpa. A responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a ideia 

de risco, ora encarada como “risco-proveito”, que se funda no princípio segundo o 

qual é reparável o dano causado a outrem em consequência de uma atividade 

realizada em benefício do responsável (ubi emolumentum, ibi onus); ora mais 

genericamente como “risco criado”, a que se subordina todo aquele que, sem 

indagação de culpa, expuser alguém a suportá-lo. 

Desenvolveram-se, no Brasil, diversas modalidades da teoria do risco – risco 

administrativo, risco criado, risco profissional, risco-proveito, risco integral –, uma delas é a 

que se encontra no parágrafo único do art. 927 do CC/02, a figura do risco criado. 

Assim sendo, por imposição legal, em determinadas situações a obrigação de reparar o 

dano causado independe de culpa, bastando a ocorrência do dano e o nexo de causalidade para 

ensejar a responsabilidade civil do agente. 

A responsabilidade civil objetiva, dessarte, é a que se configura independentemente de 

culpa do agente causador do dano, prescinde o elemento subjetivo, como dito, bastando à 

comprovação do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano sofrido, para que se 

tenha o dever de indenizar. A regra da responsabilidade sem culpa é considerada uma das 

maiores inovações ao Código Civil de 2002, como resultado disso, observamos um crescente 

número de casos regulados sob esta responsabilidade.  

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor de 1990 já havia adotado de forma 

genérica a teoria da responsabilidade objetiva, aceitando a doutrina do risco criado: 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 

                                            
28 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 15. 
29 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 33. 



17 

 

 
 

fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente 

se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - sua apresentação; 

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a época em que foi colocado em circulação. 

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade 

ter sido colocado no mercado. 

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será 

responsabilizado quando provar: 

I - que não colocou o produto no mercado; 

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Outrossim, merece ser trazido à baila o entendimento dos ilustres doutrinadores 

Cristiano de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto30 nos empresta seus 

ensinamentos para que melhor possamos esclarecer o tema:  

a doutrina objetiva não consagra uma responsabilidade sem culpa, mas uma 

responsabilidade independente da existência de culpa. [...] Em nenhum momento 

faz-se uma investigação da antijuridicidade do ato, mas apenas do liame causal entre 

o comportamento do agente (seja ele lícito ou ilícito) e o dano injusto. Se tal ocorrer, 

o autor do fato causador do dano será o responsável. 

A responsabilidade objetiva nos casos previstos em lei pode ser com ou sem risco 

integral. A diferença entre um e outro repousa nos institutos jurídicos caso fortuito e força 

maior. Em se tratando de responsabilidade objetiva com risco integral, o caso fortuito e a 

força maior não eliminam a responsabilidade civil; entretanto, o caso fortuito e a força maior 

serão excludentes de responsabilidade civil no caso de risco não integral quando se basearem 

no fortuito externo. Ressalte-se que a rigor nenhum risco é absolutamente integral, tendo em 

vista as outras hipóteses de excludentes da responsabilidade civil, que serão vistas mais a 

frente. 

 São exemplos de aplicação da responsabilidade objetiva com risco integral: o dano 

ambiental (regulamentado pela Lei nº 6.938/81), o dano nuclear (art. 21, inciso XXIII, alínea 

“b”, da CRFB/88), a perda ou deterioração de coisa pelo possuidor de má-fé (art. 1.218 do 

CC/02), a responsabilidade do comodatário em mora (art. 582 do CC/02). Por outro lado, o 

                                            
30 FARIAS, Cristiano de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Curso de direito civil: 
responsabilidade civil, volume 3. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 422. 



18 

 

 
 

dano ao consumidor (arts. 12 e 18 do CDC/90), o dano causado pela Administração Pública 

(art. 37, § 6º, CRFB/88), a responsabilidade do transportador (arts. 733 e 734 do CC/02), os 

riscos do desenvolvimento (art. 931 do CC/02), são casos de responsabilidade objetiva sem 

risco integral. 

A responsabilidade objetiva pode decorrer também por força de decisão judicial, 

conforme o parágrafo único do art. 927 do CC/02, onde o magistrado pode de ofício tornar 

objetiva uma responsabilidade que seria subjetiva quando a atividade desenvolvida pelo 

agente é habitual e de risco. Isso se dá por conta de uma impossibilidade natural do legislador 

prever em tipos legais todas as atividades de risco possíveis. 

 

2.2.3 Da responsabilidade civil e da responsabilidade penal 

 

Dos ensinamentos de Maria Helena Diniz31 a responsabilidade civil requer prejuízo a 

terceiro, particular ou Estado. A responsabilidade civil tem como interesse restaurar o 

equilíbrio jurídico desfeito ou alterado pela lesão, de tal forma que a vítima poderá solicitar a 

reparação do dano causado. A responsabilidade penal diz respeito a uma lesão dos deveres de 

cidadãos, ou seja, uma violação de determinada norma penal que exige a investigação da 

vontade do agente em produzir aquele dano causado à sociedade, sujeitando o ofensor a 

punição prevista na lei penal. 

Por conseguinte, a ideia de transgressão de um dever jurídico está presente em ambas 

as responsabilidades. O que diferenciará a transgressão é a maior ou menor gravidade social 

do ilícito e a esfera de interesse tutelada pelo Direito. Sendo assim, contrariedade entre a 

conduta e a norma jurídica tem lugar em qualquer ramo do Direito. Será chamada de civil ou 

penal conforme o dever violado pelo agente.  As condutas humanas mais graves, que atingem 

bens sociais de maior relevância são sancionadas pelo Direito Penal, ficando ao Direito Civil 

a repressão das condutas menos graves. Tanto na responsabilidade civil como na penal ocorre 

a inobservância, por ação ou por omissão, de um dever imposto pelo ordenamento jurídico, 

ainda que este dever esteja em uma norma criada através de um acordo de vontades, como 

pode ocorrer na responsabilidade civil.  

Nesse sentido, ensina o ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa32 que: 

                                            
31 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 7: responsabilidade civil. 17. ed. aum. e atual. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 35. 
32 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 20-21. 
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Os ilícitos de maior gravidade social são reconhecidos pelo Direito Penal. O ilícito 

civil é considerado de menor gravidade e o interesse de reparação do dano é privado, 

embora com interesse social, não afetando, a princípio, a segurança pública. O 

conceito de ato ilícito, portanto é um conceito aberto no campo civil, exposto ao 

exame do caso concreto e às noções referidas de dano, imputabilidade, culpa e nexo 

causal, as quais, também e com maior razão, fazem parte do delito ou ilícito penal. 

Em qualquer dos campos, porém, existe a infração a lei e a um dever de conduta. 

Quando este dever de conduta parece à primeira vista diluído e não identificável na 

norma, sempre estará presente o princípio geral do neminem laedere; ou seja, a 

ninguém é dado prejudicar outrem. Quando a conduta é de relevância tal que exige 

punição pessoal do transgressor, o ordenamento descreve-a como conduta 

criminalmente punível. 

Ernst Ludwig von Beling33, citado por Sergio Cavalieri Filho, lecionava que:  

a única diferença entre a ilicitude penal e a civil é somente de quantidade ou de grau; 

está na maior ou menor gravidade ou imoralidade de uma em cotejo com outra. O 

ilícito civil é um minus ou residum em relação ao ilícito penal. Em outras palavras, 

aquelas condutas humanas mais graves, que atingem bens sociais de maior 

relevância, são sancionadas pela lei penal, ficando para a lei civil a repressão das 

condutas menos graves. 

Posto isso, a responsabilidade civil abrange os interesses dos particulares, enquanto a 

responsabilidade penal, busca a reparação do dano social, por isso, atribuída ao Estado.  

Assim, cabe ao particular a faculdade de pleitear seu direito, enquanto que a reparação penal 

pressupõe um dano social mais grave, e que obrigatoriamente deve ser processada pelo 

Estado. 

Nesta esteira de raciocínio, encontramos embasamento no ensinamento de Aguiar 

Dias34, citado por Carlos Roberto Gonçalves: 

é quase o mesmo o fundamento da responsabilidade civil e da responsabilidade 

penal. As condições em que surgem é que são diferentes, porque uma é mais 

exigente do que a outra, quanto ao aperfeiçoamento dos requisitos que devem 

coincidir para se efetivar. 

Além disso, a reparação penal é pessoal e intransferível, sendo que o réu pode 

inclusive responder com a privação de sua liberdade, ao contrário da reparação civil, que não 

é tão rigorosa. A responsabilidade penal resulta da imposição de uma sanção punitiva, tendo 

como fundamento e objetivo a manutenção da paz social. A nossa legislação penal nos traz 

                                            
33 BELING, Ernst Ludwig von. apud CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. 

ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 15. 
34 DIAS, Aguiar. apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 57. 
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duas diferentes categorias de infrações penais: os crimes (ofensas graves a interesses 

juridicamente protegidos de alto valor) e as contravenções (condutas menos gravosas). Na 

esfera penal só temos o enquadramento de uma conduta como ilícita se tal conduta for 

proibida ou violar uma norma, lesionando o bem jurídico tutelado, só há pena para a conduta, 

se houver prévia cominação em lei – princípio da legalidade. É o entendimento de Carlos 

Roberto Gonçalves35: 

Sob outros aspectos distinguem-se ainda, a responsabilidade civil e a 

responsabilidade penal. Esta é pessoal, intransferível. Responde o réu com a 

privação de sua liberdade. Por isso, deve estar cercado de todas as garantias contra o 

Estado. A este incumbe reprimir o crime e arcar sempre com o ônus da prova. 

Continuar o autor, diferenciando a esfera civil, dizendo que:  

A regra actor incumbit probatio, aplicada à generalidade dos casos, sofre hoje 

muitas exceções, não sendo tão rigorosa como no processo penal. Na 

responsabilidade civil não é o réu, mas a vítima que, em muitos casos, tem de 

enfrentar entidades poderosas, como as empresas multinacionais e o próprio Estado. 

Por isso, mecanismos de ordem legal e jurisprudencial têm sido desenvolvidos para 

cercá-la de todas as garantias e possibilitar-lhe a obtenção do ressarcimento do dano. 

Um mesmo fato pode repercutir ao mesmo tempo no campo civil e no campo penal. A 

violação do Direito pode configurar, a um só tempo, ofensa à sociedade (infração a norma de 

direito público) e um dano individual (em que o interesse lesado é o privado). È corriqueira, 

dessa forma, a simultaneidade de responsabilidades. A regra geral nesse caso, consagrada pelo 

art. 935 do CC/02, é a independência das instancias, ou seja, a responsabilidade civil e a penal 

são independentes. O mencionado artigo dispõe, in verbis: 

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo 

questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando 

estas questões se acharem decididas no juízo criminal. 

Considerando o disposto no referido artigo, a exceção à regra geral da autonomia das 

instancias é a possibilidade da influência da sentença penal sobre a responsabilidade civil. A 

recíproca não é verdadeira, de modo que a sentença civil jamais influenciará a sentença penal, 

pois a responsabilidade penal é sempre baseada no elemento subjetivo e é personalíssima – 

devido ao sistema garantista penal –, enquanto que a responsabilidade civil pode ser objetiva e 

também baseada em fato de terceiro e fato da coisa. 

 São dois os requisitos para que a sentença penal influencie a responsabilidade civil, (i) 

a anterioridade – a sentença penal deverá ser proferida antes da civil – e (ii) a análise do 

                                            
35 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 58. 
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mérito penal – apreciação de autoria e de materialidade. Portanto, se a sentença penal for 

proferida antes e for condenatória, ou absolutória por negativa de autoria ou por inexistência 

material do fato, ela produzirá efeitos civis; por outro lado, se ela for absolutória por falta de 

prova ou por extinção de punibilidade, não há apreciação do mérito e, portanto, não 

influenciará a responsabilidade civil. 

Importante ressaltar que o juiz civil poderá julgar antes da sentença penal, se entender 

que dispõe de elementos suficientes para tanto, em respeito ao princípio da razoável duração 

do processo garantido constitucionalmente36. Nesse caso, se a sentença penal for absolutória 

por negativa de autoria ou por inexistência material do fato, caberá ação rescisória da sentença 

civil quando proposta dentro do prazo de dois anos e se amoldar em uma das hipóteses do art. 

966 do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, ele pode, querendo evitar decisões 

conflitantes ou discrepantes, suspender o andamento do processo civil para aguardar a 

sentença penal pelo prazo máximo de um ano, segundo o art. 313 do CPC/15 e o art. 64 do 

Código de Processo Penal de 1941. 

Um dos efeitos civis da sentença penal é tornar certo o dever de reparar o dano, 

permitindo que a vítima apenas discuta o quantum indenizatório, por meio do ajuizamento da 

ação civil ex delito – art. 63 e 64 do CPP/41. No caso de uma decisão penal condenatória 

transitada em julgado, esta será utilizada na área cível como um título executivo (art. 515, 

inciso VI do CPC/15), ou seja, não haverá a instauração de novo processo de conhecimento 

para decidir sobre a matéria (fato e autoria) que já foi conhecida em processo realizado na 

área penal37. Destaque-se que, seja por dano moral ou por dano material, o juiz penal poderá 

fixar o valor mínimo da indenização, tornando mais simples o objeto cognitivo da 

mencionada ação civil. 

A prescrição da pretensão reparatória, ou executória, civil derivada de fato que 

também repercutiu no juízo criminal somente começa a fluir após o trânsito em julgado da 

sentença penal, conforme o art. 200 do CC/02: “Art. 200. Quando a ação se originar de fato 

que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença 

definitiva.”. 

É bom lembrar que o perdão judicial não é suficiente para afastar os efeitos civis, a 

Súmula nº 18 do STJ faz referência aos efeitos condenatórios penais: “A sentença concessiva 

                                            
36 Inciso LXXVIII do art.5º, da CRFB/88: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 
37 Enunciado nº 45 da I Jornada de Direito Civil: “no caso do art. 935, não mais se poderá questionar sobre a 

existência do fato ou sobre quem seja o seu autor se estas questões se acharem categoricamente decididas no 
juízo criminal”. 
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do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito 

condenatório.”. 

 

2.3 DOS PRESSUPOSTOS GERAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL: CONDUTA, 

CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE 

 

Há divergência doutrinária em relação aos pressupostos da responsabilidade civil. Para 

uns, como defende Maria Helena Diniz38, apenas a ação ou omissão, dano e a relação de 

causalidade seriam seus pressupostos. Outra corrente, em que se filia Sílvio de Salvo 

Venosa39, apregoa que os pressupostos da responsabilidade civil para que surja o dever de 

indenizar são: conduta, culpa (latu sensu), dano e nexo de causalidade - ressaltando que nas 

hipóteses de responsabilidade objetiva dispensa-se o elemento culpa, isto é, não se discute a 

culpa do agente causador do dano. Dessa forma, como já dito anteriormente, o ato ilícito não é 

pressuposto da responsabilidade civil, esta pode derivar daquele, mas não necessariamente. 

 Esses quatros pressupostos são cumulativos e obrigatórios – excetuando, é claro, o 

caso de responsabilidade objetiva –, de modo que a ausência de um deles elimina a 

responsabilidade civil. Cada um desses pressupostos possui uma estrutura própria e um 

regramento único, como será visto a seguir. 

 

2.3.1 Da conduta 

 

A conduta é um comportamento humano, comissivo ou omissivo, sempre consciente, 

assumido espontaneamente, voluntariamente, cujo resultado, o dano a outrem, que dela 

decorreu não necessariamente é desejado. Segundo Maria Helena Diniz40, a conduta é o 

elemento constitutivo da responsabilidade e a define como: 

o ato humano, comissivo ou omissivo, ilícito ou lícito, voluntário e objetivamente 

imputável, do próprio agente ou de terceiro, ou fato de animal ou coisa inanimada, 

que cause dano a outrem, gerando assim o dever de satisfazer os direitos do lesado. 

Complementa, a ilustre doutrinadora que a “comissão vem a ser a prática de um ato 

que não se deveria efetivar, e a omissão, a não-observância de um dever de agir ou da prática 

de certo ato que deveria realizar-se”. 

                                            
38 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 7: responsabilidade civil. 17. ed. aum. e atual. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 32. 
39 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 531-536. 
40 DINIZ, Maria Helena. Op., cit., p. 37. 
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Diante desta concepção de conduta, surge a questão dos atos reflexos (sonambulismo, 

hipnose, dentre outros), estes por não serem conscientes afasta-se a responsabilidade civil pela 

ausência do pressuposto conduta. 

A conduta se divide em própria, ou direta, e imprópria, ou indireta. A conduta própria 

pode ser comissiva ou omissiva, enquanto que a imprópria é sempre omissiva correspondendo 

a fato de terceiro (ou de outrem) ou fato da coisa. A regra é ação ou conduta positiva. Para a 

configuração da omissão é necessário que exista o dever jurídico de praticar determinado ato, 

bem como a prova de que a conduta não foi praticada. Em reforço, para a omissão é 

necessária ainda a demonstração de que, caso a conduta fosse praticada, o dano poderia ter 

sido evitado. 

 A conduta própria é o comportamento, comissivo ou omissivo, do próprio agente, que 

responde por seu resultado negativo – é a regra geral do sistema jurídico. Ela pode ser culposa 

ou não, dependendo da lei ou de decisão judicial. A conduta imprópria se desdobra em dois 

aspectos, a responsabilidade civil por fato de terceiro e a responsabilidade por fato da coisa. 

Maria Helena Diniz41 ministra que a responsabilidade será direta se “proveniente da 

própria pessoa imputada – o agente responderá, então, por ato próprio”, enquanto que será 

indireta ou complexa “se promana de ato de terceiro, com o qual o agente tem vinculo legal 

de responsabilidade, de fato de animal e de coisas inanimadas sob sua guarda”. 

 A responsabilidade civil por fato de terceiro é taxativa, cinge-se às hipóteses previstas 

em lei, ou seja, um terceiro somente responderá pelo dano causado por outra pessoa nos casos 

especificados em lei, tendo em vista que a regra geral é a responsabilidade pelo fato próprio. 

As hipóteses taxativas estão elencadas no art. 932 combinado com o art. 933 do 

CC/02, in verbis: 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua 

companhia; 

II - o tutor e o curador, pelos pupilos 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; 

                                            
41 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 7: responsabilidade civil. 17. ed. aum. e atual. de 
acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 120. 
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V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a 

concorrente quantia. 

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que 

não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali 

referidos. 

 Essas pessoas elencadas respondem entre si, solidariamente, de acordo com o 

parágrafo único do art. 942 do CC/02, salvo quando se tratar de incapaz, cuja 

responsabilidade é subsidiária, conforme o caput do art. 928 do CC/02, e condicionada, 

parágrafo único deste artigo. 

 Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem 

ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, 

todos responderão solidariamente pela reparação. 

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as 

pessoas designadas no art. 932. 

Art. 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele 

responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios 

suficientes. 

Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, que deverá ser eqüitativa, não 

terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. 

 Um dos aspectos controvertidos do referido rol é se a emancipação voluntária do filho 

menor exoneraria a responsabilidade civil dos pais. O Enunciado nº 41 da I Jornada de Direito 

Civil versa que: “a única hipótese em que poderá haver responsabilidade solidária do menor 

de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do art. 5º, parágrafo único, inc. I, 

do novo Código Civil”. Contudo há o art. 180 do CC/0242 e a hipótese do art. 116, combinado 

com o art. 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, outra hipótese em que o 

representante ou assistente não terá a obrigação de responder pelo dano causado pelo incapaz, 

dispondo sobre as medidas socioeducativas aplicáveis aos adolescentes infratores por ato 

infracional, sendo uma delas a obrigação de reparar o dano. 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 

aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

[...] 

II - obrigação de reparar o dano; 

Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade 

poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o 

ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. 

                                            
42 “Art. 180. O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua 

idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se 
maior.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art932
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Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser 

substituída por outra adequada. 

Por esse motivo o Enunciado nº 40 das Jornadas de Direito Civil reconheceu que “o 

incapaz responde pelos prejuízos que causar de maneira subsidiária ou excepcionalmente 

como devedor principal, na hipótese do ressarcimento devido pelos adolescentes que 

praticarem atos infracionais nos termos do art. 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

no âmbito das medidas socioeducativas ali previstas”. 

O efeito jurídico da responsabilidade civil por fato de terceiro é o direito de regresso – 

aquele que responde pelo dano ocasionado por outrem tem direito de ser ressarcido –, 

conforme o art. 934 do CC/2002, salvo se quem ressarciu foi o pai em relação ao filho menor 

– com fundamento no exercício do poder familiar. 

 Saliente-se que a responsabilidade civil por fato de terceiro é objetiva, isto é, o que 

está na posição de garante responde independente de culpa, afastando-se, dessa maneira, as 

hipóteses de culpa in vigilando (a que decorre da falta de vigilância, de fiscalização, em face 

da conduta de terceiro, cuja pessoa é responsável) e in eligendo (decorrente da má escolha). É 

o que dispõe o art. 933 do CC/02. 

 A responsabilidade civil pelo fato da coisa, por seu turno, parte da premissa de que o 

proprietário deve responder pelos danos causados pelas coisas que lhe pertença, portanto, essa 

responsabilidade deriva do próprio exercício da propriedade. A regra geral é a 

responsabilidade subjetiva do proprietário, mas há três exceções em que a responsabilidade 

será objetiva, quais sejam, pelo fato do animal (art. 936 do CC/02), pela ruína de prédio (art. 

937 do CC/02) e pela coisa caída (ou objeto lançado, ou effusis et dejectis, art. 938 do CC/02). 

 

2.3.2 Da culpa 

 

A culpa é o elemento anímico, subjetivo da responsabilidade civil. Flávio Tartuce43 

lembra que para o Direito Civil a culpa é ampla (culpa lato sensu), abarcando o dolo – em que 

o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo – e a culpa stricto sensu – o fato se 

dá por imprudência, negligência e imperícia –; lembrando que as consequências, no que diz 

respeito às indenizações, serão as mesmas. 

                                            
43 TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 12. ed. rev., atual. e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 358. 
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Assim Flávio Tartuce44 ministra que o dolo “constitui uma violação intencional do 

dever jurídico com o objetivo de prejudicar outrem. Trata-se da ação ou omissão voluntária 

mencionada no art. 186 do CC". Enquanto que a culpa stricto sensu “pode ser conceituada 

como sendo o desrespeito a um dever preexistente, não havendo propriamente uma intenção 

de violar o dever jurídico, que acaba sendo violado por outro tipo de conduta". 

Negligência é a falta de diligência na prática de um ato jurídico, é a falta de 

observância do dever de cuidado, por omissão. Também sendo vista como a desatenção 

empregada pelo agente.  

A imprudência, por seu turno é o desprezo de cautelas que devemos tomar em todos os 

nossos atos, se trata da precipitação. Imprudência é o clássico descumprimento de regras 

técnicas já preestabelecidas. Um indivíduo age de forma imprudente quando o mesmo é 

conhecedor da norma estabelecida e do risco envolvido, e ainda assim se acha capaz de 

desenvolver tal ato sem gerar danos para outrem, excedendo assim todos os limites do bom 

senso e os limites dos seus próprios atos. 

Na imperícia o agente não tem conhecimento das normas estabelecidas, não tem 

permissão legal, nem técnico para praticar o ato, e ainda assim o faz. Decorre da falta de 

aptidão ou habilidade específica para a realização de uma atividade técnica ou científica, 

agindo, portanto de má-fé, pois sabe que seus atos podem trazem prejuízo para outrem.  

 Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva se dispensa a culpa do agente 

causador do dano, mas é possível a análise da culpa da vítima, a qual poderá ser excludente de 

responsabilidade. 

 Só haverá responsabilidade se provada a culpa, no entanto, ela não é importante para a 

fixação da indenização. Isso porque no Brasil o valor da indenização é fixado com base na 

extensão do dano, veja-se o caput do art. 944 do CC/02. Contudo, o juiz poderá de ofício, 

levando em consideração o grau de culpa do agente, desde que leve ou levíssima, reduzir 

equitativamente a indenização, malgrado o dano tenha sido extenso – nunca majorar para não 

ocorrer o enriquecimento sem causa –, é o que dispõe o parágrafo único do supracitado art., 

ipsis litteris: 

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o 

dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização. 

                                            
44 TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 12. ed. rev., atual. e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 359-360. 
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Na culpa concorrente há a diminuição do quantum indenizatório, proporcionalmente 

ao grau de contribuição da vítima no evento danoso. A concorrência de culpas se dá quando 

tanto o agente quanto a vítima agem com culpa. Em se tratando de culpa exclusiva da vítima 

gera-se a eliminação do dever de indenizar em razão da ruptura do nexo de causalidade. 

 

2.3.3 Do nexo de causalidade 

 

O nexo de causalidade é o elemento referencial da responsabilidade civil, 

estabelecendo a relação de antecedente e consequente, causa e efeito, entre a conduta culposa 

e o dano por ela gerado. 

 De acordo com a regra do art. 403 do CC/02, o nexo de causalidade deve ser direto e 

imediato, isto é, o dano deve decorrer direta e imediatamente da conduta antecedente. Então, 

o dano indireto e não imediato não será ressarcido.  

Carlos Roberto Gonçalves45 entende que diante da expressão “direto e imediato” o 

Código Civil teria adotado a teoria do dano direto e imediato: 

Das várias teorias sobre o nexo causal, o nosso Código adotou, indiscutivelmente, a 

do dano direto e imediato, como está expresso no art. 403; e das várias escolas que 

explicam o dano direto e imediato, a mais autorizada é a que se reporta à 

consequência necessária. 

 A jurisprudência vem admitindo, de certo modo, a flexibilização do nexo de 

causalidade visando a reparação efetiva do dano, ampliando as hipóteses indenizatórias. São 

exemplos dessa mitigação a teoria da perda de uma chance, a admissibilidade do dano por 

ricochete, a causalidade alternativa. 

 Outra questão relevante é a respeito das concausas e seu efeito no nexo de causalidade. 

As concausas são causas novas, novos processos de causalidade, que aderem a um processo 

causal já em curso, agravando o resultado, ou seja, a concausa é o agravamento do resultado 

que já seria determinado. 

 As concausas podem ser: antecedentes e simultâneas (ou supervenientes). Para o 

Direito Civil, as antecedentes são irrelevantes, dessa forma, o agente responde apenas pelo 

resultado. Já nas concausas simultâneas ou antecedentes, o Código Civil determina a 

responsabilização solidária entre os participantes dos diferentes processos causais. 

 São excludentes do nexo de causalidade e consequentemente da responsabilidade civil: 

i) o fato de terceiro (desde que não seja uma das hipóteses do art. 932 do CC/02); ii) a culpa 

                                            
45 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 480. 
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exclusiva da vítima; iii) o caso fortuito e a força maior (exceto nas hipóteses de 

responsabilidade objetiva com risco integral); iv) a cláusula de não indenizar (somente no 

caso de responsabilidade civil contratual, em que as partes de um contrato paritário renunciam 

a qualquer direito indenizatório, sendo nula, portanto, nos contratos de adesão ou de 

consumo); v) a legítima defesa própria, o estado de necessidade e o exercício regular do 

direito (lembrando que os arts. 929 e 930 do CC/02 estabelecem que se no estado de 

necessidade o bem jurídico sacrificado pertencia ao causador do perigo, exclui-se a ilicitude 

bem como a responsabilidade, rompendo-se o nexo causal; por outro lado, se o bem jurídico 

sacrificado pertencia a um terceiro, mantém-se a responsabilidade civil, apesar de se tratar de 

conduta lícita). 

 

2.3.4 Do dano 

 

O sistema de responsabilidade civil deixou de ter a culpa como referencial para se 

basear no dano, como já adiantado. Nesse raciocínio, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho46 asseveram que o dano ou prejuízo é pressuposto indispensável para a 

configuração da responsabilidade civil, sem a ocorrência deste não haveria o que indenizar, e, 

por conseguinte a responsabilidade. 

Maria Helena Diniz47 conceitua dano como a “lesão (diminuição ou destruição) que, 

devido a certo evento, sofre uma pessoa, contra sua vontade, em vontade, em qualquer bem ou 

interesse jurídico, patrimonial ou moral”. 

Nesse rumo, Silvio de Salvo Venosa48 aduz que: 

Dano consiste no prejuízo sofrido pelo agente. Pode ser individual ou coletivo, 

moral ou material, ou melhor, econômico e não econômico. A noção de dano sempre 

foi objeto de muita controvérsia. Na noção de dano está sempre presente a noção de 

prejuízo. Nem sempre a transgressão de uma norma ocasiona dano. Somente haverá 

possibilidade de indenização, como regra, se o ato ilícito ocasionar dano. 

Hodiernamente, a preocupação central é a reparação e prevenção do dano. Esta 

evolução decorreu do movimento de constitucionalização do Direito Civil, em que se buscou 

compatibilizar, entre outros, o instituto da responsabilidade civil aos direitos e garantias 

                                            
46 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil: volume único. São 

Paulo: Saraiva, 2017, p. 895. 
47 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 7: responsabilidade civil. 17. ed. aum. e atual. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 112. 
48 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 39. 
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constitucionais fundamentais da Carta Magna de 1988. Eis o que versa o art. 5º, V, da 

CRFB/88: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação; 

A esse propósito, foi a partir do julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário 

201.819/RJ49 que se passou a ter bem definida ideia da aplicação direta das garantias 

fundamentais constitucionais nas relações privadas, isto é, a eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais. Eis a ementa do referido precedente: 

SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE 

COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA 

DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 

I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. 

As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações 

entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas 

físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados 

pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando 

direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. [...] 

Como consequência do mencionado movimento de constitucionalização do Direito 

Civil, especificamente quanto à responsabilidade civil, houve uma ampliação dos danos 

indenizáveis, um aumento das hipóteses de reparação, implicando no reconhecimento de 

novas categorias de danos, enriquecendo, assim, a clássica dicotomia dos danos, morais (ou 

extrapatrimoniais) – correspondendo à violação da personalidade – e materiais (ou 

patrimoniais) – correspondendo à violação do patrimônio, podendo se dividir em dano 

emergente e lucros cessantes. 

Nesse sentido, no caso paradigmático expresso no REsp. 788.459/BA50, cuja ementa 

está transcrita a seguir, o STJ formulou um novo tipo de dano, a tese da perda de uma chance, 

                                            
49 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Extraordinário nº 201.819 - RJ. Relatora: Ministra Ellen 

Gracie. Brasília (DF), 27 de outubro de 2006. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE+E+%28201819%2ENUME%2

E%29%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/mhuwhum>. Acesso em: 01 nov. 2017. 
50 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 788.459 - BA. Relator: Ministro Fernando 
Gonçalves. Brasília (DF), 13 de março de 2006. Disponível em: 
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que, segundo destaca o professor Sílvio de Salvo Venosa51, “há forte corrente doutrinária que 

coloca a perda de uma chance como um terceiro gênero de indenização, ao lado dos lucros 

cessantes e dos danos emergentes”. 

RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. IMPROPRIEDADE DE PERGUNTA 

FORMULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. PERDA DA 

OPORTUNIDADE. 

1. O questionamento, em programa de perguntas e respostas, pela televisão, sem 

viabilidade lógica, uma vez que a Constituição Federal não indica percentual 

relativo às terras reservadas aos índios, acarreta, como decidido pelas instâncias 

ordinárias, a impossibilidade da prestação por culpa do devedor, impondo o dever de 

ressarcir o participante pelo que razoavelmente haja deixado de lucrar, pela perda da 

oportunidade. 

2. Recurso conhecido e, em parte, provido. 

A perda de uma chance é a subtração de uma oportunidade futura de vantagem, ou 

seja, é a frustração de uma possibilidade – o que difere dos lucros cessantes, pois estes estão 

fundados num juízo de certeza, são o que, inexoravelmente, seriam incorporados ao 

patrimônio. 

Além disso, o ordenamento jurídico brasileiro já reconhece a existência de novos 

danos indenizáveis, um exemplo é o art. 948 do CC/02, que versa sobre a indenização por 

homicídio, in verbis: 

Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras 

reparações: 

I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da 

família; 

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em 

conta a duração provável da vida da vítima. 

 A expressão “sem excluir outras reparações” evidencia a possibilidade de cumulação 

de outros tipos de danos e suas reparações, como o dano moral, a perda de uma chance, entre 

outros. Portanto, atualmente, classificam-se os danos indenizáveis em danos morais, materiais 

e outros danos indenizáveis. 

O dano material, ou patrimonial, é lesão concreta, corresponde à violação do 

patrimônio da vítima, a um interesse relativo a este, consistente na perda ou deterioração, total 

ou parcial, dos bens materiais, sendo suscetível de avaliação pecuniária e de indenização – 

patrimônio que já pode estar incorporado, denominado de dano emergente, ou que viria a ser, 

                                                                                                                                        
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200501724109&dt_publicacao=13/03/2006>. 

Acesso em: 01 nov. 2017. 
51 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 40. 
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chamado de lucros cessantes, conforme o art. 402 do CC/02, in verbis: “Art. 402. Salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além 

do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”. 

Logo, dano emergente é a espécie de dano material que representa a subtração de um 

bem jurídico material que já estava no patrimônio da vítima; e os lucros cessantes, por sua 

vez, é a subtração de um bem jurídico material que seria certamente incorporado ao 

patrimônio e não mais será por conta do dano sofrido – não sendo lucro imaginário ou 

hipotético. 

Na mesma toada, ressalta Sílvio de Salvo Venosa52 que “o dano patrimonial, portanto, 

é aquele suscetível de avaliação pecuniária, podendo ser reparado por reposição em dinheiro, 

denominador comum da indenização”. 

Maria Helena Diniz53 define o dano patrimonial direto como o “dano que causa 

imediatamente um prejuízo no patrimônio da vítima [...] o prejuízo que for conseqüência 

imediata da lesão [...]”. Segue a autora lecionando que o dano patrimonial indireto, por sua 

vez, seria “uma conseqüência possível, porem não necessária, do evento prejudicial a um 

interesse extrapatrimonial [...] o que resultar da conexão do fato lesivo com um acontecimento 

distinto”. 

O critério de aferição do dano emergente e dos lucros cessantes é distinto, o primeiro 

submete-se à restituição integral (restitutio in integrum) – a restituição não pode ser menor, 

porque não seria integral, nem maior, porque haveria enriquecimento sem causa –, o segundo 

está vinculado à lógica do razoável, ou razoabilidade, pois nessa hipótese é necessário buscar 

uma perspectiva do patrimônio que seria adquirido. Dano moral, por seu turno, o critério é 

compensatório, compensa-se a vítima por conta da violação de sua personalidade. 

Ressalte-se que é plenamente possível a cumulação entre dano emergente e lucros 

cessantes, uma vez que dizem respeito a situações jurídicas distintas e geram, desse modo, 

efeitos diferenciados. 

No que diz respeito ao dano moral, ou extrapatrimonial, a Constituição de 1988 

disciplinou seu cabimento, fez expressa referência a indenizabilidade do dano moral em seu 

art. 5º, incisos V, X, XII54, entre outros, mas seu grande mérito foi estabelecer uma relação 

                                            
52 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 44. 
53 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 7: responsabilidade civil. 17. ed. aum. e atual. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. P. 68-69. 
54 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
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implicacional entre o dano moral e os direitos da personalidade, de modo que o dano moral 

passou a ser à violação dos direitos da personalidade – honra (dano moral em sentido estrito), 

imagem (dano à imagem), integridade física (dano estético), nome (dano ao nome), vida 

privada (dano à intimidade), entre outros. O dano moral deixou de ser um sentimento 

negativo, ou seja, tristeza, dor, humilhação, vergonha, sofrimento, dissabor não geram por si 

só dano moral. 

Silvio de Salvo Venosa55, ao conceituar o dano moral, leciona que: 

Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. 

Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo, o prejuízo transita 

pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa 

recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é 

também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. 

Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater 

familias: não se levará em conta o psiquismo do homem de excessivamente sensível 

que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma 

sensibilidade, capaz de resistir sempre as durezas do destino. Nesse campo, não há 

fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o 

pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da alegria 

é uma constante do comportamento humano universal. 

Na mesma toada, Maria Helena Diniz56 aduz que o dano moral se divide em direto e 

indireto, o primeiro sendo a “lesão a um interesse que visa à satisfação ou gozo de um bem 

jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade [...] ou nos atributos da 

pessoa”, e o segundo sendo “aquele que provoca prejuízo a qualquer interesse não 

patrimonial, devido a uma lesão a um bem patrimonial da vitima”. 

Essa aproximação entre o dano moral e os direitos da personalidade trouxe uma 

perspectiva mais técnica para aquele e uma especial proteção para estes. A prova do dano 

                                                                                                                                        
[...] 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou 

à imagem; 

[...] 

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; 

[...] 

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 forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal;” 
55 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 49. 
56 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, vol. 7: responsabilidade civil. 17. ed. aum. e atual. de 
acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 86. 
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moral é, desse modo, objetiva, in re ipsa (é um dano inerente ao próprio fato), é a simples 

violação da personalidade. 

Duas Súmulas importantes do STJ que se baseiam nessa ideia de prova in re ipsa são 

as 370 e 388, ipsis litteris, respectivamente: “Caracteriza dano moral a apresentação 

antecipada de cheque pré-datado”; “A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano 

moral.”. 

Assim sendo, a autonomia conceitual dos danos morais trouxe consigo a possibilidade 

de cumulabilidade destes com os danos materiais, uma vez que dizem respeito a bens 

jurídicos distintos. Eis a Súmula nº 37 do STJ reconhecendo esta cumulabilidade: “São 

cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”. 

 Inclusive há a possibilidade de cumulação de danos morais, tendo em vista que o dano 

moral é gênero do qual comporta diferentes categorias – dano moral em sentido estrito, dano à 

imagem, dano estético, dano à intimidade – que correspondem a bens jurídicos distintos. A 

cada bem jurídico personalíssimo violado corresponderá a uma indenização. Quanto a esse 

ponto, esclarece a Súmula nº 387 do STJ, in verbis: “É lícita a cumulação das indenizações de 

dano estético e dano moral”. 

A Súmula nº 403 do STJ defende que a simples exposição da imagem sem autorização 

já permite a condenação por dano à imagem, sem a necessidade de demonstração do prejuízo 

– “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem 

de pessoa com fins econômicos ou comerciais”. 

É importante destacar que os direitos da personalidade são imprescritíveis, no entanto, 

há prazo prescricional para pleitear danos morais, e este é, em regra, de três anos, conforme 

preceitua o art. 206, § 3º, V, do CC/02. 

 Em regra, pois o STJ estabeleceu uma exceção, no REsp. 816.209/RJ57, o pedido de 

indenização, por dano moral ou material, decorrente de tortura, eis a ementa: 

ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REGIME MILITAR – 

TORTURA – IMPRESCRITIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 1º DO 

DECRETO 20.910/1932. 

1. As ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de 

tortura ocorridos durante o Regime Militar de exceção são imprescritíveis. 

Inaplicabilidade do prazo prescricional do art. 1º do Decreto 20.910/1932. 

                                            
57 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Resp nº 816.209 - RJ. Relatora: 

Ministra Eliana Calmon. Brasília (DF), 10 de novembro de 2009. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200702375807&dt_publicacao=10/11/2009>. 
Acesso em: 01 nov. 2017. 
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2. Evolução da jurisprudência do STJ. 

3. Embargos de divergência conhecidos e não providos. 

Relativamente à pessoa jurídica, a esta se aplica a proteção dos direitos da 

personalidade, no que couber, isto é, naquilo que sua falta de estrutura biopsicológica permite 

exercer – conforme o art. 52 do CC/02 –, pois ela não possui direitos da personalidade, que 

estão baseados na dignidade da pessoa humana. Esse entendimento foi sedimentado no 

Enunciado nº 286 da IV Jornada de Direito Civil: “Os direitos da personalidade são direitos 

inerentes e essenciais à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas 

jurídicas titulares de tais direitos”. 

Embora a pessoa jurídica não titularize os direitos da personalidade e deles não 

disponha, desfruta da proteção que deles decorrem. Foi com esse fundamento que o STJ 

editou a Súmula nº 227: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 

Quanto à possibilidade do caráter punitivo do dano moral – o chamado dano moral 

punitivo (ou punitive damages) –, o STJ entende que o ordenamento jurídico pátrio não o 

admite, sob o fundamento do princípio da reserva legal (nullum crimen, nulla poena sine lege) 

– a exceção é o dano moral difuso coletivo que possui previsão da pena na Lei nº 7.347/85, 

que disciplina a ação civil pública.  

Todavia, o próprio STJ, contraditoriamente, defendeu que o juiz ao fixar a indenização 

deve considerar a punição do agente, segundo a teoria do desestímulo. É o que se verifica no 

trecho do Voto vencedor do Ministro-Relator Cesar Asfor Rocha no REsp. 838.550/RS58, cuja 

controvérsia girava em torno do abuso na veiculação de imagens por canal de televisão: 

a atitude da recorrente há que ser reprimida com rigor, não só pela gravidade da 

situação concreta, como pela necessidade de se coibir novas condutas semelhantes. 

Há que se dar o caráter punitivo adequado para que não se concretize a vantagem 

dos altos índices de audiência sobre os riscos advindos da violação dos direitos 

constitucionalmente garantidos, honra e dignidade. 

Em relação à transmissibilidade da obrigação de repara danos morais, os arts. 12 e 943 

do CC/02 são de clareza cristalina, não exigindo maiores comentários: 

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e 

reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 

                                            
58 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 838.550 - RS. Relator: Ministro Cesar Asfor 

Rocha. Brasília (DF), 21 de maio de 2007. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200601044328&dt_publicacao=21/05/2007>. 
Acesso em: 01 nov. 2017. 
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Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida 

prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou 

colateral até o quarto grau. 

Art. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com 

a herança. 

 Assim sendo, quanto ao art. 943 do CC/02, o lesado terá o direito de demandar o 

espólio até o limite da herança. Acrescente-se que, atualmente, se tem admitido que a 

indenização possa ser reclamada pelos que viviam sob a dependência econômica da vítima. 

No tocante à possibilidade de indenização por danos morais resultantes de 

inadimplemento contratual, por si só, não haveria, gerando apenas danos materiais 

(Enunciado nº 159 do Conselho da Justiça Federal: “O dano moral, assim compreendido todo 

dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo 

material”). Esse posicionamento é perfilhado pelo STJ (Informativo nº 496), de modo que o 

mero dissabor não caracteriza dano moral, sendo fato comum na vida em sociedade: 

Quanto aos danos morais, a Turma entendeu que o simples inadimplemento 

contratual, má qualidade na prestação do serviço, não gera, em regra, danos morais 

por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de 

surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, 

embora não desejável nos negócios contratados. Precedentes citados: REsp 723.729-

RJ, DJ 30/10/2006, e REsp 1.129.881-RJ, DJe 19/12/2011. 

Contudo, conforme o entendimento do próprio STJ, há uma admissibilidade indireta, 

quando o inadimplemento repercutir sobre a personalidade do contratante, dessarte, o dano 

moral contratual possui natureza aquiliana. Ocorre que um aspecto é a patrimonialidade da 

prestação e outro é a extrapatrimonialidade do interesse, isto é, excepcionalmente é possível a 

caracterização do dano moral pelo inadimplemento de uma obrigação (Enunciado nº 411 do 

Conselho da Justiça Federal: “O descumprimento de contrato pode gerar dano moral quando 

envolver valor fundamental protegido pela Constituição Federal de 1988”). 

 A título de ilustração, é o REsp. 257.036/RJ59 – cobrança de danos materiais e morais 

decorrentes das avarias sofridas por veículo de propriedade do recorrente e objeto de contrato 

de seguro celebrado com a recorrida –, cujo Voto vencedor do Ministro-Relator Ruy Rosado 

de Aguiar apresenta o seguinte argumento: 

O descumprimento do contrato gera o direito de reparação dos danos, sejam eles de 

ordem patrimonial ou extra patrimonial. Isso se aplica aos contratos em geral e, com 

                                            
59 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n° 257.036 - RJ. Relator: Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar. Brasília (DF), 12 de fevereiro de 2001. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200000413275&dt_publicacao=12/02/2001>. 
Acesso em: 01 nov. 2017. 
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maior razão, aos contratos de seguro, que são celebrados exatamente para liberar o 

segurado das preocupações que decorrem do sinistro. 

Portanto, na ação de indenização promovida pelo segurado contra a seguradora, 

tendo esta descumprido o contrato do modo como descrito nos autos, cabia-lhe 

reparar integralmente os danos causados ao cliente, entre eles os extrapatrimoniais. 

Outro ponto relevante é a possibilidade do dano moral transindividual, previsto no 

CDC/90, art. 6º, inciso VI, e na Lei nº 7.347/85, art. 1º, ipsis litteris, respectivamente 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos; 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações 

de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: 

l - ao meio-ambiente; 

ll - ao consumidor; 

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

V - por infração da ordem econômica; 

VI - à ordem urbanística. 

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. 

VIII – ao patrimônio público e social. 

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que 

envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários 

podem ser individualmente determinados. 

O dano moral transindividual, além de possuir natureza punitiva, pode ser difuso ou 

coletivo, o primeiro é aquele dano que é “de todos e de ninguém” (um exemplo é o dano ao 

meio ambiente), já o segundo é aquele que atinge uma categoria jurídica. Somente por meio 

de uma ação civil pública será possível requerer indenização por dano moral difuso ou 

coletivo, e esta “reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos 

Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da 

comunidade”, conforme art. 13 da Lei nº 7.347/8560. 

 Advindo o direito à reparação do dano, surge à liquidação do dano – procedimento 

para concretização da indenização, fixando o quantum e a forma da reparação por decisão 

judicial. A quantificação da indenização está regulada pelos arts. 944 a 954 do CC/02 - de 

acordo com o caput do art. 944, o dano é fixado de acordo com sua extensão. 

                                            
60 “Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por 

um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e 
representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.”. 
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O referido artigo, portanto, confere a ideia de reparação integral do dano, calculada 

por sua extensão, cobrindo o dano em todos os seus aspectos, de sorte que todos os bens do 

devedor, com exceção dos inalienáveis, respondam pelo ressarcimento. Indenizar significa 

ressarcir o prejuízo, ou seja, tornar indene a vítima, cobrindo todo o dano por ela 

experimentado. É o princípio da reparação integral – a própria razão de ser da indenização. 

Busca-se colocar a vítima da situação anterior à lesão. Limitar a reparação é impor à vítima 

que suporte o resto dos prejuízos não indenizados. Esta é a obrigação imposta ao autor do ato 

ilícito, em favor da vítima, à luz do princípio da responsabilidade patrimonial.  

Na prática, entretanto, ocorrem situações de excessiva desproporção entre o grau de 

culpa e a extensão do dano, por isso, para estabelecer certa equidade, o parágrafo único do art. 

944 do CC/02 (“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, 

poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”) permite ao magistrado usar de seu 

bom-senso, equilíbrio, razoabilidade e prudente arbítrio nos casos em que a culpa for leve ou 

levíssima, ou mesmo sem culpa, malgrado o dano seja extenso, para reduzir equitativamente a 

indenização – nunca majorar, uma vez que haveria enriquecimento sem causa. 

No que concerne ainda ao arbitramento, à fixação do quantum indenizatório, do dano 

moral, o STJ (REsp. 183.508/RJ61) propôs os seguintes critérios a serem considerados: i) 

condição econômica da vítima; ii) condição econômica do lesante; iii) repercussão social do 

dano; iv) circunstâncias da prática do ato lesivo – condições pessoais da vítima não se 

confunde com condições econômicas da vítima; no Informativo nº 324 do STJ está 

consignado que a condição social da vítima de ser pobre não pode ser utilizada para reduzir o 

montante da reparação por dano moral. 

Esses quatro critérios, probatórios, conduzem à conclusão de que o dano moral tem 

natureza compensatória, e não reparatória. Eis a ementa do precedente supracitado: 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO 

ESPECIAL. PROVIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO DOS TEMAS 

DESACOLHIDOS NO AGRAVO. CIVIL. INDENIZAÇÃO. VINGANÇA. 

DISPAROS DE ARMA DE FOGO. PARAPLEGIA. MOTIVO FÚTIL. DANO 

MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONTROLE PELO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO. PENSÃO MENSAL. MAJORAÇÃO. 

DESPESAS COM ADVOGADOS PARA ACOMPANHAR AÇÃO PENAL 

                                            
61 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 183.508 - RJ. Relator: Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira. Brasília (DF), 10 de junho de 2002. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=199800556141&dt_publicacao=14/10/2002>. 
Acesso em: 01 nov. 2017. 
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CONTRA O AUTOR DOS DISPAROS. INDEFERIMENTO. TRATAMENTO NO 

EXTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

I – O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior 

Tribunal de Justiça, desde que o quantum contrarie a lei ou o bom senso, mostrando-

se manifestamente exagerado, ou irrisório, distanciando-se das finalidades da lei. Na 

espécie, levando em consideração a situação econômico-social das partes, a 

atividade ilícita exercida pelo réu 2º recorrente, de ganho fácil, o abalo físico, 

psíquico e social sofrido pelo autor, o elevado grau da agressão, a ausência de 

motivo e a natureza punitiva e inibidora que a indenização, no caso, deve ter, 

mostrou-se insuficiente o valor fixado pelo Tribunal de origem a título de danos 

morais, a reclamar majoração. [...] 

Nessa linha de raciocínio, a título de exemplo, o STJ fixou o entendimento, na Súmula 

nº 281 – “A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de 

Imprensa” –, de que a indenização por dano moral não possui tabelamento valorativo. 

Outro aspecto é que o juiz, ao fixar o quantum reparatório, deve considerar na 

sentença o tempo decorrido entre o dano e o ajuizamento da ação. Esse é o entendimento do 

STJ, no REsp. 416.846/SP62, cuja ementa está transcrita a seguir: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE 

VEÍCULOS. MORTE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. 

CIVIL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM 

JULGADO. CULPA CONCORRENTE DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE 

DA DISCUSSÃO. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. MATÉRIA DE PROVA. 

SÚMULA 07/STJ. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. AUSÊNCIA. 

PENSIONAMENTO DE BENEFICIÁRIOS DE VÍTIMA APOSENTADA. 

POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO DE VIÚVOS E FILHOS ATÉ A IDADE 

DE 25 ANOS. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 

DANOS MORAIS. NÃO TARIFAÇÃO. RAZOABILIDADE DO QUANTUM. 

JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

CITAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIR 

PENSIONAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR INCLUSÃO EM FOLHA. 

IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. DEMORA NA BUSCA DA 

REPARAÇÃO. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM. CAPITAL NECESSÁRIO À 

PRODUÇÃO DA RENDA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. NÃO INCLUSÃO. 

[...] 

                                            
62 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 416.846 - SP. Relator: Ministro Castro Filho. 

Brasília (DF), 07 de abril de 2003. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200200219913&dt_publicacao=07/04/2003>. 
Acesso em: 01 nov. 2017. 
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IX – O direito à indenização por dano moral não desaparece com o decurso do 

tempo (desde que não transcorrido o lapso prescricional), mas a demora na busca da 

reparação é fato a ser considerado na fixação do quantum, como na hipótese. [...] 

É preciso perceber que a indenização, fixada pelo juiz, traz consigo verbas cumuladas, 

implicitamente, independentemente de pedido da parte, como os juros (Súmula 54 do STJ: 

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual"), a correção monetária (Súmulas do STJ nº 43 – "Incide correção monetária 

sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo" – e nº 362 – "A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"), os 

honorários advocatícios e as custas processuais. Ressaltando que, conforme a Súmula nº 498 

do STJ, não incide sobre a indenização por danos morais o imposto de renda. 
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3. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE 

INTERNET POR DANOS DECORRENTES DE CONTEÚDO GERADO POR 

TERCEIROS 

 

3.1 DA ESTRUTURA DA INTERNET E DA CLASSIFICAÇÃO DOS PROVEDORES DE 

SERVIÇOS DE INTERNET 

 

O jurista Marcel Leonardi63 define internet como “uma rede internacional de 

computadores conectados entre si”. 

Essa rede interligada funciona, principalmente, com base em um protocolo chamado 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) que transmite mensagens de dados 

em pacotes. A transmissão e obtenção de informações via internet, pode ser, como 

exemplifica Marcel Leonardi64: 

a world wide web, os mecanismos de busca, o correio eletrônico (e-mail), as listas 

de discussão e os servidores de notícias, os servidores de FTP (File Transfer 

Protocol), os sistemas peer-to-peer, a execução remota via telnet, o Internet Relay 

Chat (IRC) e os programas de mensagens instantâneas. 

Segundo a Lei nº 12.965/14 (denominada de Marco Civil da Internet), internet refere-

se ao “sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturados em escala mundial 

para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre 

terminais por meio de diferentes redes” (art. 5º, I, do MCI). A definição jurídica de “conexão 

à internet”, por sua vez, quer dizer a “habilitação de um terminal para envio e recebimento de 

pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP” (art. 

5º, V, do MCI). 

A Norma 04/9565, aprovada pela Portaria nº 148/95 do Ministério das Comunicações, 

considera o serviço de conexão à internet como serviço de valor adicionado, conforme se 

verifica das definições propostas: 

a) Internet: nome genérico que designa o conjunto de redes, os meios de transmissão 

e comutação, roteadores, equipamentos e protocolos necessários à comunicação 

entre computadores, bem como o "software" e os dados contidos nestes 

computadores;  

                                            
63 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet. 2005, p. 11. 

Disponível em: <http://leonardi.adv.br/wp-content/uploads/2011/04/mlrcpsi.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2017. 
64 Ibid., p. 15.  
65 BRASIL. ANATEL, Portaria nº 148 de 31 de Maio de 1995 que aprova a Norma nº 004/95 sobre o Uso 

da Rede Pública de Telecomunicações para acesso à Internet. Disponível em: 
<http://www.anatel.gov.br/legislacao/normas-do-mc/78-portaria-148>. Acesso em: 01 nov. 2017. 
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b) Serviço de Valor Adicionado: serviço que acrescenta a uma rede preexistente de 

um serviço de telecomunicações, meios ou recursos que criam novas utilidades 

específicas, ou novas atividades produtivas, relacionadas com o acesso, 

armazenamento , movimentação e recuperação de informações;  

c) Serviço de Conexão à Internet (SCI): nome genérico que designa Serviço de 

Valor Adicionado, que possibilita o acesso à Internet a Usuários e Provedores de 

Serviços de Informações; 

Esse entendimento foi consolidado pela Lei nº 9.472/97 (Lei Geral das 

Telecomunicações), em seu art. 61, in verbis: 

Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de 

telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades 

relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou 

recuperação de informações. 

§ 1º Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, 

classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe 

dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição. 

§ 2° É assegurado aos interessados o uso das redes de serviços de telecomunicações 

para prestação de serviços de valor adicionado, cabendo à Agência, para assegurar 

esse direito, regular os condicionamentos, assim como o relacionamento entre 

aqueles e as prestadoras de serviço de telecomunicações. 

A internet, dessa forma, não se submete às normas da Anatel, uma vez que funciona 

acima da infraestrutura de telecomunicações, mas não a este se confundindo; fato importante 

para o desenvolvimento da rede – a Anatel, segundo o art. 17 do Decreto nº 8.771/16, que 

regulamenta o MCI, “atuará na regulação, na fiscalização e na apuração de infrações”, nos 

termos da Lei nº 9.472/97. 

O Marco Civil da Internet estabelece e define em seus artigos “princípios, garantias, 

direitos e deveres para o uso da internet no Brasil” (art. 1º), usando como parâmetro os 

“Princípios para a Governança e Uso da Internet no Brasil”, aprovados pelo Comitê Gestor da 

Internet no Brasil – CGI.br na Resolução CGI.br/RES/2009/003/P66. 

Para o funcionamento da internet e acesso a esta são necessários diversos agentes 

intermediários conhecidos como provedores de serviços de internet. Com relação a isso, 

Marcel Leonardi67, introduz que: 

                                            
66 BRASIL. Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, Resolução CGI.br/RES/2009/003/P - Princípios para 

a governança e uso da internet no Brasil. Disponível em: <https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2009/003>. 

Acesso em: 01 nov. 2017. 
67 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet. 2005, p. 21. 
Disponível em: <http://leonardi.adv.br/wp-content/uploads/2011/04/mlrcpsi.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2017. 
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Provedor de serviços na Internet é o gênero do qual as demais categorias (provedor 

de backbone, provedor de acesso, provedor de correio eletrônico, provedor de 

hospedagem e provedor de conteúdo são espécies). 

O provedor de serviços de internet é a pessoa natural ou jurídica que fornece 

serviços relacionados ao funcionamento da Internet, ou por meio dela. 

Essas prestações de serviços e suas abrangências são distintas juridicamente e devem 

ser definidas com exatidão, analisando-se as características técnicas de cada espécie, para a 

correta aplicação da reparação de danos que porventura esses ou terceiros usuários causem a 

outrem, evitando impedir ou desestimular o avanço tecnológico e protegendo a internet, a luz 

do princípio da inimputabilidade da rede CGI.br68: “O combate a ilícitos na rede 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”. 

Pois bem. Os provedores backbone (espinha dorsal) configuram a estrutura física de 

rede – cabos e satélites – que distribui os dados em alta velocidade, prestam serviços aos 

provedores de acesso. 

Os provedores de acesso são pessoas jurídicas que prestam serviço de acesso à rede 

mundial aos consumidores em geral, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Essa espécie é a que 

conecta o usuário à internet, faz a conexão física entre o computador ou dispositivo móvel do 

usuário e a rede mundial de computadores, possibilitando a livre navegação por qualquer 

conteúdo disponível na grande rede. 

Os provedores de correio eletrônico são pessoas jurídicas que administram e 

armazenam mensagens de e-mail, isto é, disponibilizam endereços de e-mail para recebimento 

e envio de mensagens entre usuários, sem fiscalização de conteúdo, em respeito ao direito 

fundamental a inviolabilidade de correspondência positivado na Carta Magna de 1988 em seu 

art. 5º, XII (e reiterado no art. 7º, II, do MCI), ipsis litteris: 

Art. 5º [...] 

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 forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal.” 

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são 

assegurados os seguintes direitos: 

[...] 

                                            
68 BRASIL. Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, Resolução CGI.br/RES/2009/003/P - Princípios para 

a governança e uso da internet no Brasil. Disponível em: <https://www.cgi.br/resolucoes/documento/2009/003>. 
Acesso em: 01 nov. 2017. 
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II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por 

ordem judicial, na forma da lei; 

Os provedores de hospedagem são pessoas jurídicas que prestam o serviço de 

armazenagem de dados e sítios eletrônicos em servidores próprios e por acesso remoto, ao 

qual o contratante terá acesso e disponibilizará acesso a outros internautas conforme o 

estipulado na contratação com o provedor. Logo, não criam qualquer conteúdo, sendo meros 

armazenadores e disponibilizadores deste. Na realidade, essa espécie de provedor presta dois 

serviços, o de hospedagem e o de acesso a terceiros. 

Os provedores de conteúdo, por seu turno, são aquelas pessoas naturais ou jurídicas 

que disponibilizam informação na internet através de servidores próprios ou 

utilizando provedores de hospedagem. Oferecem aos usuários, aberta ou restritamente, 

serviços ou informações que sejam de sua própria autoria – ou de autores contratados (como, 

por exemplo, colunistas) – bem como espaços para “livre” criação e expressão dos usuários. 

No primeiro caso, os provedores de conteúdo próprio exercem controle do que é publicado; 

no segundo, em que se enquadram os serviços de redes sociais, fóruns online, blogs, sistemas 

de postagens – que podem surgir tanto no provedor de conteúdo quanto em provedores de 

hospedagem –, os prestadores desse serviço, em grande parte, não realizam qualquer tipo de 

análise prévia do conteúdo postado, tendo em vista a impossibilidade ou limitação técnica de 

filtragem de todo a informação. 

Em análise a estas categorias, a ilustre Ministra Nancy Andrighi faz uma síntese sobre 

elas em seu voto no julgamento do Recurso especial nº 1.193.764 – SP69, julgado em 

14.12.2010: 

Os provedores de serviços de internet são aqueles que fornecem serviços ligados ao 

funcionamento dessa rede mundial de computadores, ou por meio dela. Trata-se de 

gênero do qual são espécies as demais categorias, tais como: (i) provedores de 

backbone (espinha dorsal), que detêm estrutura de rede capaz de processar grandes 

volumes de informação. São os reponsáveis pela conectividade da internet, 

oferecendo sua infraestrutura a terceiros, que repassam aos usuários finais acesso à 

rede; (ii) provedores de acesso, que adquirem a infraestrutura dos provedores 

backbone e revendem aos usuários finais, possibilitando a esses conexão com a 

internet; (iii) provedores de hospedagem, que armazenam dados de terceiros, 

conferido-lhes acesso remoto; (iv) provedores de informação, que produzem as 

                                            
69 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.193.764 - SP. Relatora: Ministra Nancy 

Andrighi. Brasília (DF), 08 de agosto de 2011. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201000845120&dt_publicacao=08/08/2011>. 
Acesso em: 01 nov. 2017. 
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informações divulgadas na internet e (v) provedores de conteúdo, que 

disponibilizam na rede as informações criadas ou desenvolvidas pelos provedores de 

informação. 

Marcel Leonardi70 esclarece que é comum a confusão entre os tipos de provedores, 

tendo em vista que “boa parte dos principais provedores de serviços de internet funcionarem 

como provedores de informação, conteúdo, hospedagem, acesso e correio eletrônico”. 

A Lei nº 12.965/14 trata de dois tipos de provedores: aqueles dedicados a prover o 

acesso à internet (provedor de conexão à internet) e aqueles que disponibilizam as mais 

diversas aplicações, serviços e funcionalidades na rede (provedor de aplicação de internet). 

É possível observar que o MCI não conceituou diretamente os tipos de provedores, 

mas, a partir da interpretação das definições expostas no art. 5º (conexão à internet, aplicações 

de internet, registro de acesso a aplicações de internet) e dos regimes apresentados de 

responsabilidades e de guarda de dados às duas espécies (de acesso e de aplicações), é 

possível observar que a lei trata dos tipos de provedores de forma muito ampla. 

O conceito de provedor de aplicações de internet englobaria, nos termos da definição 

prevista no art. 5º, inciso VII, do MCI, o conjunto de funcionalidades que podem ser 

acessadas por meio de um terminal conectado à internet e abrange, portanto, provedores de 

correio eletrônico, de hospedagem e de conteúdo, entre diversos outros. 

O provedor de aplicações, dessarte, oferece uma plataforma que possibilitará a 

colocação de conteúdo próprio ou que permita a inserção e a interação por terceiros; é o caso 

das redes sociais. Logo, essa espécie de provedor não abarca as funcionalidades do provedor 

de busca que tem características completamente diversas, particulares, como se verá mais 

adiante. 

Diante do exposto, verifica-se que cada espécie de provedor poderá responder 

civilmente por danos de forma específica, conforme o tipo de serviço prestado.  A 

determinação do tipo de provedor é necessária para que se possa estabelecer a 

responsabilização justa por eventuais atos danosos de terceiros e para traçar as atitudes para o 

bloqueio dos ilícitos. 

 

                                            
70 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet. 2005, p. 21. 
Disponível em: <http://leonardi.adv.br/wp-content/uploads/2011/04/mlrcpsi.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2017. 
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3.2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE 

INTERNET POR DANOS DECORRENTES DE CONTEÚDO GERADO POR 

TERCEIROS 

 

Faz-se mister aqui apresentar a evolução doutrinária e jurisprudencial da 

responsabilidade civil dos provedores de aplicações  pelos danos decorrentes de conteúdo 

gerado por terceiros. 

Antes do advento do MCI, uma parte da doutrina, capitaneada, principalmente, por 

Bruno Miragem71, defendia que o provedor de aplicações teria sempre o dever de monitorar 

previamente aquilo que é colocado por terceiro, independentemente de notificação, seja ela 

extrajudicial ou judicial. 

Quem entendia por esse dever de monitoramento atraia para o provedor uma 

responsabilidade objetiva, ou seja, ele teria o dever intrínseco de verificar tudo aquilo que foi 

colocado na plataforma; se falhasse e um conteúdo gerasse dano a alguém ele seria 

responsável por reparar o dano causado aquela determinada pessoa. Portanto, não haveria a 

necessidade de comprovar a culpa do provedor. 

Os fundamentos legais, para os que entendiam que haveria uma relação de consumo 

seria o art. 14 do CDC/90, com base no defeito da prestação do serviço; para os que não viam 

uma relação de consumo clara seria o parágrafo único do art. 927 do CC/02, com base na 

teoria do risco. 

 O entendimento do STJ, antes da entrada em vigor da Lei nº 12.965/14, era de que os 

provedores de aplicações deveriam retirar, de forma diligente, publicações ofensivas à pessoa 

mediante mero pedido do interessado, sob pena de responder civilmente pelos danos 

causados.  

O STJ consolidou o entendimento que o provedor não teria o dever de fiscalizar 

previamente tudo aquilo inserido na sua plataforma, só teria o dever de analisar aquele 

conteúdo após uma notificação extrajudicial. O provedor de aplicações, portanto, estaria 

obrigado a retirar imediatamente o conteúdo moralmente ofensivo se não quisesse assumir o 

risco e responder solidariamente com o autor direto do dano – é o caso de responsabilidade 

subjetiva solidária por omissão. 

Ao ser comunicado de que determinado texto ou imagem possuía conteúdo ilícito, 

deveria o provedor agir de forma a retirar o material do ar e dessa maneira se eximiria de 

                                            
71 MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2016, p. 120-121. 
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eventual reparação de dano. A retirada imediata de conteúdos aviltantes e depreciativos é 

necessária, haja vista a velocidade com que as informações circulam no meio virtual e assim 

possibilita a minimização dos efeitos negativos que possam ser causados. 

Há um acervo muito grande de julgados, principalmente da Ministra Nancy Adrighi, 

que analisam a responsabilização dos provedores de aplicações por conteúdo de terceiro sob 

essa perspectiva, a exemplo do seguinte precedente72: 

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. 

PROVEDOR DE CONTEÚDO. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA DO TEOR DAS 

INFORMAÇÕES POSTADAS NO SITE PELOS USUÁRIOS. 

DESNECESSIDADE. MENSAGEM DE CONTEÚDO OFENSIVO. DANO 

MORAL. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO. INEXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA 

EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ILÍCITO. RETIRADA IMEDIATA DO AR. 

DEVER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA 

USUÁRIO. DEVER. REGISTRO DO NÚMERO DE IP. SUFICIÊNCIA. 

1. A exploração comercial da internet sujeita as relações de consumo daí advindas à 

Lei nº 8.078/90. 

2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de internet ser gratuito não 

desvirtua a relação de consumo, pois o termo mediante remuneração, contido no art. 

3º, § 2º, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho 

indireto do fornecedor. 

3. A fiscalização prévia, pelo provedor de conteúdo, do teor das informações 

postadas na web por cada usuário não é atividade intrínseca ao serviço prestado, de 

modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que 

não examina e filtra os dados e imagens nele inseridos. 

4. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site 

pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores de conteúdo, de 

modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, 

parágrafo único, do CC/02. 

5. Ao ser comunicado de que determinado texto ou imagem possui conteúdo ilícito, 

deve o provedor agir de forma enérgica, retirando o material do ar imediatamente, 

sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da 

omissão praticada. 

6. Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários externem 

livremente sua opinião, deve o provedor de conteúdo ter o cuidado de propiciar 

                                            
72 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.308.830 - RS. Relatora: Ministra Nancy 

Andrighi. Brasília (DF), 09 de junho de 2012. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201102574345&dt_publicacao=19/06/2012>. 

Acesso em: 01 nov. 2017. 
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meios para que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo o anonimato e 

atribuindo a cada manifestação uma autoria certa e determinada. Sob a ótica da 

diligência média que se espera do provedor, deve este adotar as providências que, 

conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a 

individualização dos usuários do site, sob pena de responsabilização subjetiva por 

culpa in omittendo. 

7. A iniciativa do provedor de conteúdo de manter em site que hospeda rede social 

virtual um canal para denúncias é louvável e condiz com a postura esperada na 

prestação desse tipo de serviço - de manter meios que possibilitem a identificação de 

cada usuário (e de eventuais abusos por ele praticado) - mas a mera disponibilização 

da ferramenta não é suficiente. É crucial que haja a efetiva adoção de providências 

tendentes a apurar e resolver as reclamações formuladas, mantendo o denunciante 

informado das medidas tomadas, sob pena de se criar apenas uma falsa sensação de 

segurança e controle. 

8. Recurso especial não provido. 

Carlos Affonso Souza e Ronaldo Lemos73 descrevem o problema à operação da 

internet criado por esse regime de definição do fato gerador da responsabilidade a partir da 

notificação extrajudicial: 

ao se afirmar que o provedor responde se não remover o conteúdo depois de 

cientificado, abrem-se duas alternativas igualmente prejudiciais à diversidade do 

discurso na rede: ou bem o provedor retira logo que recebe a notificação e isso dá 

ensejo à toda série de abusos e à facilidade para se retirar do ar conteúdos que 

possam ser prejudiciais a terceiros (com forte impacto na liberdade de expressão, de 

imprensa, direito de crítica e etc), ou bem o provedor luta para manter o conteúdo no 

ar por entender que ele não tem motivos para ser removido e assim assume o risco 

de ser reconhecido judicialmente como responsável pelo mesmo conteúdo. Essa 

situação parece ser pouco estimulante para a defesa da liberdade de expressão e cria 

forte desestimulo para pequenos provedores que não suportariam o ônus de um 

litígio judicial. 

Com a entrada em vigor do Marco Civil da Internet surgiu a necessidade de 

modificação da doutrina e da jurisprudência, haja vista a substancial mudança empreendida. 

A Lei nº 12.965/14 estabeleceu, em seu art. 18, que os provedores de conexão de 

internet não são responsáveis por conteúdos gerados por terceiros, in verbis: “O provedor de 

conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo 

gerado por terceiros”. 

                                            
73 SOUZA, Carlos Affonso; LEMOS, Ronaldo. Marco civil da internet: construção e aplicação. Juiz de Fora: 
Editar Editora Associada Ltda, 2016, p. 86-87. 
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O MCI reconhece que a internet é um importante meio de liberdade de expressão, e 

por isso deve ser garantido aos usuários o direito de se comunicar, de expressar opinião, como 

já consagrado na CRFB/88, em seu art. 220, caput – “A manifestação do pensamento, a 

criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. Ressaltando que, nos termos do 

inciso IV do art. 5º da CRFB/88, “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato”. 

Como bem elucida Carlos Affonso Pereira de Souza74, o MCI faz referência à 

liberdade de expressão em cinco momentos-chave, destacando sua enorme relevância que 

desempenha nos contornos da lei: no art. 2º (como fundamento da disciplina do uso da 

internet no Brasil), no art. 3º (como princípio da disciplina do uso da internet no Brasil), no 

art. 8º (como condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet), no caput do art. 

19 (para fins de responsabilidade civil em geral) e no § 2º do art. 19 (para danos causados a 

direitos autorais). 

O art. 19, caput, Lei nº 12.965/14 dispõe que:  

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 decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial 

específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu 

serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como 

infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. 

Sendo assim, os provedores de aplicações por conteúdos gerados por terceiros somente 

serão responsabilizados civilmente se, após ordem judicial específica, não tomarem as 

providências que estão ao seu alcance para a retirada dos conteúdos ofensivos dentro do prazo 

estabelecido, ou seja, é a partir da omissão que se configura o nexo de causalidade entre a 

conduta do provedor e os danos causados. Para Flávio Tartuce75, assim, foi adotada uma 

responsabilidade subjetiva agravada. 

Para o MCI, uma notificação extrajudicial não é suficiente para fazer nascer o dever do 

provedor de analisar o conteúdo. O dever de retirado do material só nasce após uma ordem 

judicial especifica. O provedor só é responsável se descumprir ordem judicial demandando a 

                                            
74 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. As cinco faces da proteção à liberdade de expressão no Marco Civil da 

Internet. In: In: Newton De Lucca; Adalberto Simão Filho; Cíntia Rosa Pereira de Lima. Direito & Internet III 

– Tomo II: Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014). São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 377-408. 
75 TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 12. ed. rev., atual. e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 496. 



49 

 

 
 

retirada do conteúdo; responsável de forma subjetiva, pois já ciente, o provedor se omitiu, 

agiu com culpa. 

É evidente que os provedores de aplicações são responsáveis no caso de exercerem 

controle prévio sobre o conteúdo ilícito que será publicado, isto é, quando exercem o controle 

editorial. Sobre isso, Marcel Leonardi76 nos expõe que: 

quando o provedor de conteúdo veicula quaisquer informações sujeitas a controle 

editorial anterior à divulgação, ainda que produzidas por terceiros, não poderá 

afastar sua responsabilidade pelos danos porventura causados por elas, pois 

incorporou livremente o conteúdo lesivo a seu web site. 

Há duas exceções na lei a esse novo regime, são os casos de direito autoral (o MCI não 

trata de conteúdo protegido por direito autoral) e o caso de exposição de imagens intimas não 

autorizadas (art. 21 do MCI). 

A regra preconizada pelo MCI caminha completamente ao encontro de um princípio 

muito caro aos organismos internacionais que protegem a internet e também ao CGI.br: o 

princípio da inimputabilidade da rede. Ou seja, deve-se perquirir o responsável, aquele que 

diretamente inseriu o conteúdo, e não quem participa de forma completamente indireta na 

cadeia do dano.  

O princípio da inimputabilidade da rede é um dos três eixos orientadores do MCI – os 

outros são o da privacidade e o da neutralidade de rede –. Mas como observa a jurista Rebeca 

Garcia77, "não significa que a rede seja terreno de irresponsabilidade, mas, sim, que os 

provedores a rigor não respondem civilmente pelos danos causados por conteúdo de terceiro, 

sobre o qual não têm ingerência". 

O art. 19 do MCI, portanto, traz um regime de responsabilidade subjetiva, marcada na 

obediência de uma decisão judicial que ordena a remoção de determinado conteúdo. 

Importante ressaltar que o referido dispositivo não condiciona a remoção de conteúdo 

somente após ordem judicial, muito menos há proibição para que o provedor retire o conteúdo 

caso este seja denunciado – como parte dos doutrinadores interpretaram (como Patricia Peck 

Pinheiro78 e Flávio Tartuce79). Então, se a vítima de um eventual dano notificar diretamente o 

provedor de aplicações informando que determinado conteúdo é ofensivo, contrário não só ao 

                                            
76 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de internet. 2005, p. 110. 

Disponível em: <http://leonardi.adv.br/wp-content/uploads/2011/04/mlrcpsi.pdf>. Acesso em: 01 nov. 2017. 
77 GARCIA, Rebeca. Marco civil da internet no Brasil: repercussões e perspectivas. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, v. 105, n. 964, p. 161-190, fev. 2016. 
78 PINHEIRO, Patricia Peck. Direito digital. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 386. 
79 TARTUCE, Flávio. Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil. 12. ed. rev., atual. e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 496. 
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ordenamento jurídico, mas também aos próprios termos de uso e políticas de privacidade 

daquela plataforma, ele poderá retirar o material.  

Quanta a essa possibilidade de remoção espontânea do conteúdo por parte do 

provedor, alerta Carlos Affonso Pereira de Souza80 que: 

será relevante ponderar as razões que levaram ao bloqueio, filtragem ou remoção 

espontânea do conteúdo (buscava o provedor evitar danos derivados daquele 

conteúdo?) com o impacto que a sua implementação gera sobre a liberdade de 

expressão. Já que gozam de isenção de responsabilidade no caput do artigo 19, com 

as referidas exceções, devem os provedores tomar o exercício da liberdade de 

expressão como vetor de suas atividades e apenas tomar medidas para filtrar, 

bloquear ou remover conteúdos quando, fora das hipóteses previstas em lei, razões 

muito evidentes assim determinem. 

O MCI optou por este regime de responsabilização a fim de evitar um sistema de 

incentivo a censura privada e um sistema de notificação e retirada que possa ser abusado em 

último âmbito, protegendo, assim a liberdade de expressão e a privacidade dos usuários. O 

principal argumento crítico a esta opção legislativa, sintetizado por Rebeca Garcia81, "é o de 

que essa opção restringe, ferindo-o, o princípio da ampla reparação dos danos, além da 

provável delonga que a concessão de uma ordem judicial específica implicaria". 

Chiara Antonia Spadaccini de Teffé82, por outro lado, rebate a mencionada crítica 

afirmando que o regime de responsabilidade objetiva criaria um cenário imprevisível, 

dificultando a “inovação tecnológica, científica, cultural e social, bem como obrigaria o 

provedor a realizar um controle prévio de tudo aquilo que fosse postado”, caracterizando, de 

certa forma, uma censura prévia e aumentaria os custos do serviço. 

O art. 19 do MCI dispõe sobre a responsabilidade civil por atos de terceiro, ou seja, 

diz respeito à responsabilidade do provedor de aplicações com uma conduta que não é a dele, 

mas sim a de um usuário que utiliza dessa plataforma e posta um determinado conteúdo 

ilícito. A partir desse dispositivo, pode-se chegar às seguintes conclusões, didaticamente 

resumidas por Carlos Affonso Souza e Chiara Spadaccini de Teffé83: 
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i) restou clara a responsabilidade subjetiva por omissão do provedor de aplicações 

de internet que não retira o conteúdo ofensivo após a devida notificação judicial; ii) 

como regra, a mera notificação extrajudicial não ensejará o dever jurídico de retirada 

do material questionado; iii) a opção de responsabilidade de viés subjetivo coaduna-

se com o fim de assegurar a liberdade e evitar a censura privada na rede; iv) o Poder 

Judiciário foi considerado a instância legítima para definir a eventual ilicitude do 

conteúdo questionado e para construir limites para a expressão na rede, o que, por 

consequência, também promove uma maior segurança para os negócios 

desenvolvidos na Internet; e v) a remoção de conteúdo não dependerá 

exclusivamente de ordem judicial, de forma que o provedor poderá, a qualquer 

momento, optar por retirar o conteúdo caso ele seja contrário aos termos de uso de 

sua plataforma. 

Um outro aspecto controverso da redação do art. 19 do MCI é referente aos limites 

técnicos do serviço prestado pelo provedor de aplicações. É uma exceção técnica, uma vez 

que se o provedor mostrar que a retirada de certo conteúdo é completamente impossível, ele 

não vai ser responsabilizado, pois a retirada vai acontecer no âmbito e nos limites técnicos do 

seu serviço. Dessa forma, o magistrado não poderá determinar uma ordem que extrapolaria os 

aspectos técnicos e o próprio serviço prestado pelo provedor. Todavia, como alerta Patricia 

Peck84 Pinheiro, a existência dessa ressalva poderia trazer um maior dificuldade na remoção 

do conteúdo danoso, pois a seu ver, representaria “um grande ‘cheque em branco’, valendo 

inclusive sobre ordem judicial”. 

Outro ponto de destaque é que a lei não prever o tempo para a retirada do conteúdo, 

isto é, vai depender da ordem judicial. O magistrado ao decidir terá que indicar de forma clara 

em quanto tempo deverá ser retirado o conteúdo por parte do provedor. Na decisão, por 

conseguinte, tem que estar especificado de forma precisa qual é o conteúdo que tem que ser 

retirado, em quanto tempo e também se o provedor tem o dever de fiscalizar se aquele 

conteúdo foi reinserido por um terceiro ou não. 

Observe-se que as normas relativas à responsabilidade civil do provedor de aplicações 

não poderão ser aplicadas para o provedor de pesquisa, tendo em vista que este não tem o 

controle de remoção de conteúdos em seu local de origem, mas apenas a capacidade de 

desindexá-lo de sua busca. O provedor de busca apenas apresenta os resultados que se 

encontram na internet e não gerencia diretamente as páginas apresentadas. 

                                                                                                                                        
<https://www.conjur.com.br/2017-jan-23/responsabilidade-provedor-conteudo-terceiro-internet>. Acesso em: 01 

nov. 2017. 
84 PINHEIRO, Patricia Peck. Direito digital. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 390. 
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O provedor de pesquisa não é um provedor de aplicações de internet, pelo fato dele 

apenas prestar o serviço de busca geral na internet com base em palavras-chave, indexando o 

conteúdo criado por outrem. À vista disso, não se pode aplicar a regra do art. 19 do MCI para 

esta espécie de provedor, uma vez que ele não tem o domínio, não administra as páginas 

resultadas da busca. O que seria possível é a retirada dos resultados de pesquisa e não o 

conteúdo deles, mas que seria ineficaz, tendo em vista a existência de diversos provedores de 

busca na rede, sendo assim, um ônus desproporcional a estes. 

Assim sendo, a classificação apresentada pela Ministra Nancy Adrighi deve ser 

superada. Pela própria diferença do serviço prestado, o STJ, majoritariamente, vem 

desenvolvendo entendimento no sentido de que o provedor de busca não tem o dever de 

desanexar resultados, mesmo eles sendo ofensivos. Como exemplo, a Reclamação nº 5.072 – 

AC85, cuja ementa está transcrita a seguir: 

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO 

12/09 DO STJ. DECISÃO TERATOLÓGICA. CABIMENTO. INTERNET. 

PROVEDOR DE PESQUISA VIRTUAL. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. 

DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO-CABIMENTO. 

CONTEÚDO PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. DADOS OFENSIVOS 

ARMAZENADOS EM CACHE. EXCEÇÃO. EXCLUSÃO. DEVER, DESDE QUE 

FORNECIDO O URL DA PÁGINA ORIGINAL E COMPROVADA A 

REMOÇÃO DESTA DA INTERNET. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. 

NECESSIDADE. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. 

DESCABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 220, § 1º, 

da CF/88, 461, § 5º, do CPC. 

[...] 

2. A filtragem do conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não constitui 

atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de pesquisa virtual, de 

modo que não se pode reputar defeituoso o site que não exerce esse controle sobre 

os resultados das buscas. 

3. Os provedores de pesquisa virtual realizam suas buscas dentro de um universo 

virtual, cujo acesso é público e irrestrito, ou seja, seu papel se restringe à 

identificação de páginas na web onde determinado dado ou informação, ainda que 

ilícito, estão sendo livremente veiculados. Dessa forma, ainda que seus mecanismos 

de busca facilitem o acesso e a consequente divulgação de páginas cujo conteúdo 

                                            
85 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Reclamação nº 5.072 - AC. Relator: Ministro Marco Buzzi. Brasília 

(DF), 04 de junho de 2014. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201002183066&dt_publicacao=04/06/2014>. 

Acesso em: 01 nov. 2017. 
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seja potencialmente ilegal, fato é que essas páginas são públicas e compõem a rede 

mundial de computadores e, por isso, aparecem no resultado dos sites de pesquisa. 

4. Os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu 

sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, 

tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, 

independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido. 

5. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou 

ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os 

direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da 

balança deve pender para a garantia da liberdade de informação assegurada pelo art. 

220, § 1º, da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, 

importante veículo de comunicação social de massa. 

6. Preenchidos os requisitos indispensáveis à exclusão, da web, de uma determinada 

página virtual, sob a alegação de veicular conteúdo ilícito ou ofensivo - notadamente 

a identificação do URL dessa página - a vítima carecerá de interesse de agir contra o 

provedor de pesquisa, por absoluta falta de utilidade da jurisdição. Se a vítima 

identificou, via URL, o autor do ato ilícito, não tem motivo para demandar contra 

aquele que apenas facilita o acesso a esse ato que, até então, se encontra 

publicamente disponível na rede para divulgação. 

7. Excepciona o entendimento contido nos itens anteriores o armazenamento de 

dados em cache. Estando uma cópia do texto ou imagem ofensivos ou ilícitos 

registrados na memória cache do provedor de pesquisa virtual, deve esse, uma vez 

ciente do fato, providenciar a exclusão preventiva, desde que seja fornecido o URL 

da página original, bem como comprovado que esta já foi removida da Internet. 

8. Como se trata de providência específica, a ser adotada por pessoa distinta daquela 

que posta o conteúdo ofensivo e envolvendo arquivo (cópia) que não se confunde 

com o texto ou imagem original, deve haver não apenas um pedido individualizado 

da parte, mas um comando judicial determinado e expresso no sentido de que a 

cópia em cache seja removida. 

9. Mostra-se teratológica a imposição de multa cominatória para obrigação de fazer 

que se afigura impossível de ser cumprida. 

10. Reclamação provida. 

Diante desta lógica, deve-se fazer uma crítica ao REsp. 1582981 – RJ86, cujo relatório 

e voto foram escritos pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze, que entendeu que o art. 19 do 

MCI respaldaria a desindexação de conteúdo por parte dos provedores de busca, ressaltando, 

                                            
86 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.582.981 - RJ. Relator: Ministro Marco Aurélio 

Bellizze. Brasília (DF), 19 de maio de 2016. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201502238660&dt_publicacao=19/05/2016>. 

Acesso em: 01 nov. 2017. 
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inclusive, em seu voto que seu posicionamento não conflitara com a Lei nº 12.965/14. Eis a 

ementa do referido julgado: 

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. 1. INTERNET. PROVEDOR 

DE PESQUISA. EXIBIÇÃO DE RESULTADOS. POTENCIAL OFENSIVO. 

AUSÊNCIA. DANO MORAL. AFASTADO. 2. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. 

CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS RESULTADOS E A PESQUISA. 

AUSÊNCIA. EXPECTATIVA RAZOÁVEL. FALHA DO SERVIÇO. 

CONFIGURAÇÃO. 3. OBRIGAÇÃO DE FAZER PERSONALÍSSIMA. 

DECISÃO JUDICIAL. INÉRCIA RENITENTE. MULTA COMINATÓRIA. 

FIXAÇÃO DE PATAMAR ESTÁTICO. INSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. 4. 

RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS. 

1. Recurso especial em que se debate a responsabilidade civil decorrente da 

discrepância entre o resultado de busca e a alteração do conteúdo danoso inserido 

em sítio eletrônico, bem como a obrigatoriedade de atualização dos resultados de 

busca conforme o novo conteúdo disponível no momento da consulta. 

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os provedores de pesquisa 

fornecem ferramentas para localização, dentro do universo virtual, de acesso público 

e irrestrito, de conteúdos relacionados aos termos informados para pesquisa. 

3. Não contém aptidão para causar dano moral a exibição dos resultados na forma de 

índice, em que se relacionam links para páginas em que há conteúdos relacionados 

aos termos de busca, independente do potencial danoso do conteúdo em si ou dos 

termos da busca inseridos pelos internautas. 

4. Os provedores de pesquisa podem ser excepcionalmente obrigados a eliminar de 

seu banco de dados resultados incorretos ou inadequados, especialmente quando 

inexistente relação de pertinência entre o conteúdo do resultado e o critério 

pesquisado. 

5. A ausência de congruência entre o resultado atual e os termos pesquisados, ainda 

que decorrentes da posterior alteração do conteúdo original publicado pela página, 

configuram falha na prestação do serviço de busca, que deve ser corrigida nos 

termos do art. 20 do CDC, por frustrarem as legítimas expectativas dos 

consumidores. 

[...] 

9. Recursos especiais parcialmente providos. 

Uma vez que a vítima identifique o conteúdo que lhe cause dano da forma mais clara 

possível, conforme orientado pelo § 1º do art. 19 do MCI – “A ordem judicial de que trata 

o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo 

apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material” –, torna-se, 

consequentemente, mais fácil a remoção do conteúdo, evitando a formulação de pedidos por 
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demasiados genéricos, abstratos, que dificultem não só a identificação do material danoso, 

como também sua remoção total ou efetivamente possível. 

Diante disso, para o STJ, não bastaria a simples descrição do conteúdo e sua 

exemplificação pelo ofendido, deixando para o provedor a identificação dos locais onde o 

material se encontra; deve-se indicar precisamente o endereço eletrônico (URLs) onde o 

conteúdo lesivo se encontra exposto ou armazenado, sob os fundamentos de impossibilidade 

técnica de controle por parte do provedor de qualquer conteúdo colocado no espaço por ele 

disponibilizado, de segurança jurídica na apreciação do que é danoso e de desproporção da 

atribuição. Nesse sentido é o REsp. 1.512.647 – MG87, cujo relatório e voto foram escritos 

pelo Ministro Luis Felipe Salomão. Eis a ementa: 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS. REDE SOCIAL. ORKUT. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

PROVEDOR (ADMINISTRADOR). INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO. 

ESTRUTURA DA REDE E COMPORTAMENTO DO PROVEDOR QUE NÃO 

CONTRIBUÍRAM PARA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. 

RESPONSABILIDADES CONTRIBUTIVA E VICÁRIA. NÃO APLICAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE DANOS QUE POSSAM SER EXTRAÍDOS DA CAUSA DE 

PEDIR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDICAÇÃO DE URL'S. NECESSIDADE. 

APONTAMENTO DOS IP'S. OBRIGAÇÃO DO PROVEDOR. ASTREINTES. 

VALOR. AJUSTE. 

1. Os arts. 102 a 104 da Lei n. 9.610/1998 atribuem responsabilidade civil por 

violação de direitos autorais a quem fraudulentamente "reproduz, divulga ou de 

qualquer forma utiliza" obra de titularidade de outrem; a quem "editar obra literária, 

artística ou científica" ou a quem "vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, 

distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, 

com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou 

indireto, para si ou para outrem". 

2. Em se tratando de provedor de internet comum, como os administradores de rede 

social, não é óbvia a inserção de sua conduta regular em algum dos verbos 

constantes nos arts. 102 a 104 da Lei de Direitos Autorais. Há que investigar como e 

em que medida a estrutura do provedor de internet ou sua conduta culposa ou 

dolosamente omissiva contribuíram para a violação de direitos autorais. 

3. No direito comparado, a responsabilidade civil de provedores de internet por 

violações de direitos autorais praticadas por terceiros tem sido reconhecida a partir 

                                            
87 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.512.647 - MG. Relator: Ministro Luis Felipe 

Salomão. Brasília (DF), 05 de agosto de 2015. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201301628832&dt_publicacao=05/08/2015>. 

Acesso em: 01 nov. 2017. 
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da ideia de responsabilidade contributiva e de responsabilidade vicária, somada à 

constatação de que a utilização de obra protegida não consubstanciou o chamado fair 

use. 

4. Reconhece-se a responsabilidade contributiva do provedor de internet, no cenário 

de violação de propriedade intelectual, nas hipóteses em que há intencional 

induzimento ou encorajamento para que terceiros cometam diretamente ato ilícito. A 

responsabilidade vicária tem lugar nos casos em que há lucratividade com ilícitos 

praticados por outrem e o beneficiado se nega a exercer o poder de controle ou de 

limitação dos danos, quando poderia fazê-lo. 

5. No caso em exame, a rede social em questão não tinha como traço fundamental o 

compartilhamento de obras, prática que poderia ensejar a distribuição ilegal de 

criações protegidas. Conforme constatado por prova pericial, a arquitetura do Orkut 

não provia materialmente os usuários com os meios necessários à violação de 

direitos autorais. O ambiente virtual não constituía suporte essencial à pratica de 

atos ilícitos, como ocorreu nos casos julgados no direito comparado, em que 

provedores tinham estrutura substancialmente direcionada à violação da propriedade 

intelectual. Descabe, portanto, a incidência da chamada responsabilidade 

contributiva. 

6. Igualmente, não há nos autos comprovação de ter havido lucratividade com 

ilícitos praticados por usuários em razão da negativa de o provedor exercer o poder 

de controle ou de limitação dos danos, quando poderia fazê-lo, do que resulta a 

impossibilidade de aplicação da chamada teoria da responsabilidade vicária. 

7. Ademais, não há danos materiais que possam ser imputados à inércia do provedor 

de internet, nos termos da causa de pedir. Ato ilícito futuro não pode acarretar ou 

justificar dano pretérito. Se houve omissão culposa, são os danos resultantes dessa 

omissão que devem ser recompostos, descabendo o ressarcimento, pela Google, de 

eventuais prejuízos que a autora já vinha experimentando antes mesmo de proceder 

à notificação. 

8. Quanto à obrigação de fazer - retirada de páginas da rede social indicada -, a parte 

autora também juntou à inicial outros documentos que contêm, de forma genérica, 

URLs de comunidades virtuais, sem a indicação precisa do endereço interno das 

páginas nas quais os atos ilícitos estariam sendo praticados. Nessas circunstâncias, a 

jurisprudência da Segunda Seção afasta a obrigação do provedor, nos termos do que 

ficou decidido na Rcl 5.072/AC, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, 

DJe 4/6/2014. 

9. A responsabilidade dos provedores de internet, quanto a conteúdo ilícito 

veiculado em seus sites, envolve também a indicação dos autores da informação 

(IPs). 

[...] 

12. Recurso especial parcialmente provido. 
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Também ilustra esse posicionamento o REsp. 1.274.971 – RS88, cujo relatório e voto 

foram escritos pelo Ministro João Otávio de Noronha, que entendeu que no caso de 

mensagem ofensiva publicada em blog gerenciado por um provedor de busca, caberá à vítima 

indicar os URLs das páginas onde se encontram os conteúdos. Eis a ementa: 

DIREITO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROVEDOR DE BLOGs. MENSAGEM DE CONTEÚDO OFENSIVO. 

INFORMAÇÃO DO URL PELO OFENDIDO. 

1. O provedor de hospedagem de blogs não está obrigado a realizar a prévia 

fiscalização das informações que neles circulam. Assim, não necessita de obter 

dados relativos aos conteúdos veiculados, mas apenas referentes aos autores dos 

blogs. 

2. Se em algum blog for postada mensagem ofensiva à honra de alguém, o 

interessado na responsabilização do autor deverá indicar o URL das páginas em que 

se encontram os conteúdos consideradas ofensivos. Não compete ao provedor de 

hospedagem de blogs localizar o conteúdo dito ofensivo por se tratar de questão 

subjetiva, cabendo ao ofendido individualizar o que lhe interessa e fornecer o URL. 

Caso contrário, o provedor não poderá garantir a fidelidade dos dados requeridos 

pelo ofendido. 

3. Recurso especial conhecido e provido. 

Em outro caso, no REsp. nº 956.396 – MG89, cuja ementa está transcrita a seguir, o 

Ministro Villas Bôas Cueva ressaltou que a responsabilidade dos provedores de conteúdo na 

internet, em geral, dependeria da existência ou não do controle editorial do material 

disponibilizado na rede. Assim, não havendo esse controle, a responsabilização somente seria 

devida se, após notificação judicial para a retirada do material, o provedor mantiver-se inerte. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. PROVEDOR 

DE APLICAÇÕES DE INTERNET. REDE SOCIAL "FACEBOOK". CONTEÚDO 

OFENSIVO VEICULADO POR TERCEIROS. REMOÇÃO. NOTIFICAÇÃO 

JUDICIAL. NECESSIDADE. ART. 19, § 1º, DA LEI Nº 12.965/2014 (MARCO 

CIVIL DA INTERNET). INDICAÇÃO DA URL. IMPRESCINDIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 

                                            
88 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.274.971 - RS. Relator: Ministro João Otávio de 

Noronha. Brasília (DF), 26 de março de 2015. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201102075972&dt_publicacao=26/03/2015>. 

Acesso em: 01 nov. 2017. 
89 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgInt no AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 956.396 - MG. 

Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília (DF), 27 de outubro de 2017. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201601917004&dt_publicacao=27/10/2017>. 
Acesso em: 01 nov. 2017. 
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1. A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19, § 1º, da Lei nº 12.965/2014 

(Marco Civil da Internet), entende ser necessária a notificação judicial ao provedor 

de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material ali publicado por terceiros 

usuários e apontado como infringente à honra ou à imagem dos eventuais 

interessados, sendo imprescindível a indicação clara e específica da URL - Universal 

Resource Locator - correspondente ao material que se pretenda remover. 

2. Agravo interno não provido. 

O segundo parágrafo do art. 19 do MCI trata da primeira exceção, que é o caso dos 

direitos autorais, as infrações a estes ou a direitos conexos dependerão de previsão legal 

específica – “A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a 

direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de 

expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal”. 

O STJ, antes do advento do MCI, seguia o entendimento de que após notificação 

extrajudicial de violação de direito autoral, o provedor deveria remover o conteúdo indicado, 

sob pena de responsabilização por omissão. O entendimento por esse regime de notificação e 

retirada partia do pressuposto que a analise do ilícito autoral seria, a princípio, mais objetivo, 

tendo em vista a necessidade de autorização para divulgação do material autoral, ressalvadas 

as disposições do art. 46 da Lei nº 9.610/1998 – lembrando que o Brasil não tem uma clausula 

geral de uso justo, que permitiria ao magistrado encontrar preceitos, diretrizes, pra apreciar se 

o uso necessita ou não de autorização e se é lícito ou ilícito, mas não significa que todo ilícito 

autoral é objetivo. 

Representando a mudança de entendimento, trazidas pelo MCI, em relação às questões 

de infrações a direitos autorais, é o REsp. 1.512.647 – MG, cuja ementa foi colacionada 

anteriormente. O Ministro Luis Felipe Salomão, ao invés de aplicar a sistemática de 

notificação e retirada, fundamenta-se nas teorias da responsabilidade civil contributiva e 

vicária e no regime, proposto pelo MCI, de responsabilização civil subjetiva por omissão após 

ordem judicial específica. 

No parágrafo 3º art. 19 do MCI, estabeleceu-se que as demandas de reparação de 

danos ou remoção de conteúdo relativos à honra, à reputação ou aos direitos de personalidade 

poderão ser apresentadas aos juizados especiais, que seguem procedimentos mais simples e 

céleres. 

Art. 19 [...] 

§ 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos 

disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de 

personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por 
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provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados 

especiais. 

O § 4º do art. 19 do MCI dispõe que o pedido de remoção de conteúdo poderá ser 

deferido, total ou parcialmente, por meio de antecipação de tutela pretendida no pedido 

inicial, acrescentando outro requisito a este instituto. Além de estarem presentes a prova 

inequívoca do fato, a verossimilhança da alegação do autor e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC/15), deve ser analisado também o 

interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet. Deverá ser verificado se 

o conteúdo tem interesse público, se para a coletividade é importante ou não manter o 

conteúdo, mesmo que, eventualmente, possa lesar um direito individual – o que traz à tona o 

debate sobre o direito ao esquecimento. 

Art. 19 [...] 

§ 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova 

inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do 

conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da 

alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

 O art. 20 do MCI trata do dever de informar, por parte do provedor de aplicações, os 

motivos da remoção ao terceiro que teve seu conteúdo removido, ipsis litteris: 

Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente 

responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações 

de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de 

conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, 

salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em 

contrário. 

Parágrafo único.  Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo 

tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce essa atividade 

de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos substituirá o 

conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu 

fundamento à indisponibilização. 

A outra exceção ao art. 19 da Lei nº 12.965/14, vem disposta no art. 21 desta, 

estabelecendo que conteúdos envolvendo sexo e nudez deverão ser retirados mediante simples 

pedido extrajudicial da vítima, in verbis: 

Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por 

terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade 

decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de 

vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter 
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privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu 

representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites 

técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. 

Parágrafo único.  A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de 

nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado 

como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para 

apresentação do pedido. 

O art. 21 do MCI traz uma grande exceção à regra de responsabilização civil dos 

provedores de aplicações após a notificação judicial, que é em razão de conteúdo de nudez ou 

atos sexuais exposto sem autorização; observando que não há critérios para análise da 

motivação do causador do dano.  

A pornografia de vingança – espécie da qual pornografia não consensual é o gênero – 

é definida pela jurista Chiara Spadaccini de Teffé90 da seguinte forma: 

normalmente ocorre quando alguém divulga em sites, aplicativos ou e-mails 

imagens (fotos e/ou vídeos) com cenas íntimas, com nudez ou prática de ato sexual 

(que foram registradas ou enviadas em contextos de confiança e sigilo) sem o 

consentimento de pelo menos uma das pessoas retratadas, sujeitando-a a situações 

de exposição, vulnerabilidade e constrangimento. O objetivo dessa prática é colocar 

a pessoa em situação constrangedora diante de amigos, da família, de colegas de 

trabalho ou mesmo de um grupo indeterminado de pessoas. Em regra, o intuito do 

ofensor é vingar-se de alguém que feriu seus sentimentos ou terminou um 

relacionamento. 

A notificação, na hipótese do art. 21, será extrajudicial (a fim de tornar mais célere a 

retirada do conteúdo), dessa forma, o provedor de aplicações, uma vez notificado pelo sujeito 

adequado – que poderá ser quem esta sendo exposto ou seu representante –, terá o dever de 

indisponibilizar, de forma ágil e dentro dos limites de seu serviço, o conteúdo apontado, sob 

pena de ser responsabilizado subsidiariamente.  

Vale ressaltar que o parágrafo único do art. 21 traz alguns elementos relativos à como 

essa notificação deve ocorrer, sob pena de nulidade: (i) a identificação específica do material, 

isto é, apresentação das URLs pela vítima, como defende o STJ; e (ii) a verificação da 

legitimidade para apresentação do pedido. Uma questão que se apresenta a essa dinâmica é no 

caso de reinserção do material danoso, a vítima, ao invés de entrar com nova ação, poderia 

dialogar diretamente com o provedor para solicitar a nova retirada de material violador de sua 

intimidade, uma vez que já há uma ordem judicial específica. 

                                            
90 TEFFÉ, Chiara Antonia Spadaccini de. Pornografia de Vingança: como se proteger?, 2017. Disponível em: 

<https://feed.itsrio.org/pornografia-de-vingan%C3%A7a-como-se-proteger-eb16307b426>. Acesso em: 01 nov. 
2017. 
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Destarte, conforme Carlos Eduardo Elias de Oliveira91, 

[...] se o conteúdo gerado por terceiros, com cenas de nudez ou de sexo, causar 

danos, o provedor da aplicação, ao ser notificado extrajudicialmente pela vítima, tem 

dois deveres: a) o de retirar o conteúdo postado [...], e (b) o de informar à vitima os 

dados de identificação do autor do conteúdo ofensivo, como nome, CPF e endereço 

completo, por força do direito à informação. 

Por fim, é importante perceber que o MCI não trata de todos os tipos de provedores, 

dispõe sobre os provedores de acesso e de aplicações, mas existe um grande debate sobre o 

provedor de informações e seu regime de responsabilização quanto a conteúdo gerado por 

terceiros. O STJ vem entendendo que o provedor de informações responderá pelos conteúdos 

dos seus usuários de forma objetiva, conforme a teoria do risco, aplicando-se o CDC/90 ou o 

parágrafo único do art. 927 do CC/02, como pode ser verificado no seguinte trecho do voto do 

Ministro-Relator Paulo de Tarso Sanseverino, no REsp. 1.352.053 – AL92: 

Não obstante o entendimento doutrinário e jurisprudencial contrário à 

responsabilização dos provedores de conteúdo pelas mensagens postadas pelos 

usuários, o caso em tela traz a particularidade de o provedor ser um portal de 

notícias, ou seja, uma empresa cuja atividade é precisamente o fornecimento de 

informações a um vasto público consumidor. 

Essa particularidade diferencia o presente caso daqueles outros julgados por esta 

Corte, em que o provedor de conteúdo era empresa da área da informática, como a 

Google, a Microsoft, etc. 

Efetivamente, não seria razoável exigir que empresas de informática controlassem o 

conteúdo das postagens efetuadas pelos usuários de seus serviços ou aplicativos. 

[...] 

Cabe esclarecer que o marco civil da internet (Lei 12.965/14) não se aplica à 

hipótese dos autos, porque os fatos ocorreram antes da entrada em vigor dessa lei, 

além de não se tratar da responsabilidade dos provedores de conteúdo. 

Consigne-se, finalmente, que a matéria poderia também ter sido analisada na 

perspectiva do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que estatuiu uma cláusula 

geral de responsabilidade objetiva pelo risco, chegando-se a solução semelhante a 

alcançada mediante a utilização do Código de Defesa do Consumidor. 

                                            
91 OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. Aspectos Principais da Lei nº 12.965, de 2014, o Marco Civil da 

Internet: subsídios à comunidade jurídica. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/ Senado, 

abr./2014 (Texto para Discussão nº 148), p. 20-21. Disponível em: <www.senado.leg.br/estudos>. Acesso em: 

01 nov. 2017. 
92 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.352.053 - AL. Relator: Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino. Brasília (DF), 30 de março de 2015. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201202318369&dt_publicacao=30/03/2015>. 

Acesso em: 01 nov. 2017. 
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A melhor solução seria equipar os provedores de informação, que acrescentam a 

funcionalidade de comentários aos usuários, aos provedores de aplicação, com o propósito de 

afastar a responsabilidade objetiva e não desestimular a abertura de espaços para debates. 

Quanto à identificação e rastreamento do ofensor, de acordo com o MCI, todo 

“provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa 

atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os 

respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e 

de segurança, pelo prazo de seis meses, nos termos do regulamento”, conforme disposto nos 

arts. 15 a 17 do Marco Civil da Internet e arts. 13 a 16 do Decreto nº 8.771/16. A guarda de 

dados e registros deve se dar em conformidade com o estabelecido no art. 7º da lei, que 

assegura diversos direitos aos usuários.  

Segundo o MCI, no art. 5º, VIII, os registros de acesso a aplicações de internet são “o 

conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de 

internet a partir de um determinado endereço IP”. 

 Patricia Peck Pinheiro93 afirma que a sistemática trazida pelo MCI dificultou a 

investigação da autoria, além de trazer um ônus à sociedade, uma vez que toda informação 

ligada aos logs de conexão e de navegação só poderão ser apresentadas mediante ordem 

judicial, conforme arts. 22 e 23 da Lei nº 12.965/14. No entanto, é possível notar que este 

caminho adotado pelo MCI foi o mais seguro, a fim de preservar a privacidade dos usuários e 

evitar o acesso irrestrito a dados pessoais que possibilitariam a criação de novos danos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
93 PINHEIRO, Patricia Peck. Direito digital. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 386. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O advento da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, conhecida como o Marco Civil da 

Internet, representou uma grande conquista para sociedade, para a democracia brasileira e 

uma enorme contribuição para o ordenamento jurídico pátrio, uma vez que por ser 

fundamentalmente principiológica – sustentada nos pilares da privacidade do usuário, da 

neutralidade de rede e da inimputabilidade da rede (ou da liberdade de expressão) – pode ser 

um dos instrumentos a garantir e assegurar que a internet continue sendo um espaço aberto e 

promotor de direitos, de liberdades, e da própria cidadania. 

O presente trabalho teve como objetivo central analisar a responsabilidade civil do 

provedor de aplicações de internet pelos danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros 

no referido Diploma Legal, regulada em seus arts. 18 a 21. Observou-se que um dos 

principais pontos de controvérsias do Marco Civil da Internet foi referente ao regime de 

responsabilização disposto – responsabilidade subjetiva solidária por omissão após 

notificação judicial –, e mais especificamente à necessidade de notificação judicial específica 

para responsabilização dos provedores de aplicações de internet quanto a conteúdos ofensivos 

disponibilizados por terceiros em seus domínios (art.19 do MCI). 

Por um lado, argumenta-se que tal sistemática estimularia a judicialização, trazendo 

um significativo ônus social e individual, desconsideraria a demora na apreciação judicial das 

demandas e a velocidade de propagação dos conteúdos postados na rede, e iria de encontro ao 

entendimento, até então, da jurisprudência, especialmente do STJ, que vinha consolidando a 

ideia da notificação extrajudicial e retirada de conteúdo, aplicando o regime de 

responsabilidade subjetiva solidária por omissão após notificação extrajudicial. 

Todavia, o referido dispositivo não condiciona a remoção de conteúdo somente após 

ordem judicial, muito menos há proibição para que o provedor retire o conteúdo caso este seja 

denunciado, isto é, o provedor poderá retirar o material ofensivo quando verificar que este é 

contrário não só ao ordenamento jurídico, mas também aos próprios termos de uso e políticas 

de privacidade de sua plataforma. 

E há duas exceções na lei a esse novo regime, são as hipóteses relativas a infrações a 

direitos autorais, que continuam a reger-se por legislação específica (art. 19, § 2º, do MCI), e 

o caso de exposição de imagens íntimas não autorizadas, em que o art. 21, do MCI, prever a 

responsabilidade subsidiária do provedor de aplicações que se omita diante de notificação 

extrajudicial.  
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O regime de responsabilização preconizado pelo MCI caminha completamente ao 

encontro de um princípio muito caro aos organismos internacionais que protegem a internet e 

também ao CGI.br: o princípio da inimputabilidade da rede. Ou seja, deve-se perquirir o 

responsável, aquele que diretamente inseriu o conteúdo, e não quem participa de forma 

completamente indireta na cadeia do dano.  

Ademais, o MCI optou por este regime de responsabilização, que já vem sendo 

aplicado pelo STJ, a fim de evitar um sistema de incentivo a censura prévia e privada e um 

modelo de notificação e retirada que possa ser abusado em última esfera, protegendo, assim a 

liberdade de expressão e a privacidade dos usuários. Para tanto, considerou o Poder Judiciário 

como legítimo para julgar eventual ilicitude de conteúdo objeto de controvérsia. 

Portanto, o Marco Civil da lnternet optou por um modelo de responsabilização 

equilibrado. E considerando a sua vigência ainda de apenas três anos, resta acompanhar o 

amadurecimento das discussões doutrinárias e jurisprudenciais atinentes às controvérsias no 

âmbito da internet, e analisar criticamente sua aplicação e uniformização de interpretação. 

Não obstante, pode-se admitir que a Lei nº 12.965/14 foi um passo importante para a 

segurança jurídica, haja vista a redução de incertezas quanto à responsabilização de danos 

decorrentes de conteúdos publicados na internet, estabelecendo regras significativas e 

norteadoras para os usuários e provedores da rede. 
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