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RESUMO 

Esta monografia tem por objetivo o estudo da responsabilidade 

civil dos provedores de Internet. Em regra, qualquer ato jurídico existente, válido e 

eficaz, gera obrigações, mesmo que negativas oponíveis entre as partes (inter 

partes) ou contra todos (erga omnes), incluindo o ato ilícito em que a indenização é o 

dever que o constitui.  Em outras palavras, qualquer ato que gere efeitos jurídicos 

traz em seu bojo a natureza obrigacional lato senso, resultando, portanto, em 

eventual responsabilização tanto da parte que o descumpriu como da parte que o 

infringiu. Daí a importância de se entender o instituto da responsabilização civil, 

estritamente ligado ao dever obrigacional que pode surgir de eventual ato ilícito ou 

de contrato descumprido, impondo em ambas as hipóteses seu caráter indenizatório. 

A classificação da responsabilidade civil pode se dar sob dois aspectos lógicos.  A 

responsabilização civil dos Provedores de Internet pode surgir de um contrato, 

momento em que falamos de responsabilidade civil contratual, ou de ato alheio 

perante contrato pré-estabelecido. Neste caso, responsabilidade civil extracontratual 

ou aquiliana. Assim, estudar a responsabilidade civil dos Provedores de Internet no 

ambiente virtual é estudar, em primeiro lugar, a ocorrência do dano na internet, 

analisando, para tanto, os elementos que a compõem e suas inter-relações. Por 

isso, antes de discutir a responsabilidade civil propriamente dita, analisaremos os 

principais "elementos integrantes da internet". 
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INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto13 o estudo da 

Responsabilidade Civil dos Provedores de Internet. 

O objetivo institucional14 é produzir uma Monografia para 

obtenção do grau de bacharel em Direito, pela Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALI, enquanto que o objetivo geral15 é apresentar as possibilidades de 

responsabilização civil dos provedores de internet em relação aos atos praticados 

contra os usuários.  

A rede mundial de computadores, a internet, é um campo 

amplamente desenvolvido, onde as informações circulam sem um controle 

operacional. Apesar dos avanços ocorridos nas últimas décadas, ninguém está livre 

de sofrer algum tipo de dano – moral ou material – devido a usuários desprovidos de 

boa índole que invadem a privacidade alheia. Por, muitas vezes, estarem dentro dos 

espaços dos Provedores de Internet, estes tendem, ou não, a responder civilmente 

por estes atos.  

Este tema é atual e engloba um assunto muito conhecido por 

todos no Brasil e no mundo: a internet e seus riscos.  

Os objetivos específicos16 estão distribuídos em três capítulos 

distintos, nos quais há uma abordagem distinta sobre o tema em questão. 

                                                        

13
“[...] é o motivo temático (ou a causa cognitiva, vale dizer, o conhecimento que se deseja suprir e/ou 

aprofundar) determinador da realização da investigação”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa 
jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 8. ed. rev. Florianópolis: OAB/SC 
Editora, 2003. p. 170. 

14
 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do 

Direito. p. 161. 

15 “[...] meta que se deseja alcançar como desiderato da investigação”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática 
da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. p. 162. 

16
 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do 

Direito. p. 162. 
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Para tanto, principia–se, com o Capítulo 1, tratando da Internet 

com uma explanação a respeito de seu histórico, mostrando um pouco do início de 

suas atividades, apresentando seu conceito, funcionamento e serviços disponíveis 

aos usuários, bem como a respeito dos Provedores de Internet, subdivididos em 

Provedor de Acesso, de Hospedagem, de Conteúdo ou de informação e de serviços, 

individualmente tratados nesta primeira parte. 

Os Provedores de Internet executam atividades distintas, mas 

sua finalidade principal é a mesma para todos: intermediar o usuário à rede mundial 

de computadores, a internet. Para tanto, oferecem inúmeros serviços aos usuários, 

sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. São uma espécie de prestadores de 

serviços a disposição do usuário, para que este possa realizar uma infinidade de 

atividades com a maior comodidade possível, isto é, sem sair de casa, do trabalho, 

nos horários de folga, fora do horário comercial e até de madrugada. É um serviço 

disponível 24 horas por dia e que tem atraído milhares de pessoas de todas as 

faixas etárias, sem distinção de sexo, cor ou raça.  

O Capítulo seguinte, 2, discorre a respeito da 

Responsabilidade Civil, trazendo um breve histórico sobre este instituto, seguido 

pela sua conceituação, de acordo com a doutrina predominante sobre o assunto, e 

pela apresentação de distintos institutos da Responsabilidade Civil, normativamente 

denominados de Responsabilidade Civil Subjetiva, Objetiva, Contratual e 

Extracontratual, interligadas ao tema proposto. Finaliza-se o capítulo apresentando 

uma breve análise sobre os Pressupostos da Responsabilidade Civil, classificados 

em conduta humana, nexo da causalidade, dano – subdividido em dano material e 

moral – e encerrando com o estudo sobre a culpa do agente. 

A internet, como porta de entrada e saída de informações, 

pode ocultar perigos aos seus usuários. Mesmo através do Provedor de Internet, 

ninguém está salvo de sofrer algum tipo de incomodação, ou até chegar ao ponto de 

ter sua privacidade invadida e usada para fins ilícitos. Nesta assertiva, porém, o 

Provedor de Internet pode, ou não, ser responsabilizado por informações que são 

por eles intermediadas. A responsabilidade civil resulta de um ato totalmente fora 

aos padrões éticos estabelecidos. Quem, de alguma forma, fere a intimidade, a 



 16

natureza humana de outrem, causando ao mesmo algum dano – material ou moral – 

deve responder civilmente por este ato ilícito.  

No Capítulo 3, e derradeiro desta monografia, analisa-se a 

respeito da Responsabilidade Civil dos Provedores de Internet, sua verdadeira 

responsabilidade no âmbito da Internet, bem como a ocorrência de crime. 

Apresenta-se a distinção da Responsabilidade Civil de cada Provedor de Internet, ou 

seja, a Responsabilidade Civil do Provedor de Acesso, do Provedor de 

Hospedagem, do Provedor de Conteúdo e do Provedor de Serviço. Como linha de 

controvérsia, porém, destacam-se neste Capítulo as Excludentes de 

Responsabilidade Civil, que são a culpa da vítima, dos fatos de terceiros, do caso 

fortuito ou de força maior e da cláusula de não indenizar, que podem excluir ou 

minimizar a Responsabilidade Civil dos Provedores de Internet, e que finaliza com a 

análise da conduta preventiva dos Provedores de Internet através de procedimentos 

que podem evitar casos onde o Provedor de Internet possa ser responsabilizado.  

A Responsabilidade Civil dos Provedores de Internet depende 

de muitas variáveis. São elas que vão definir o grau de responsabilidade que o 

provedor deverá responder. Em casos onde houve a caracterização do ano sofrido, 

a análise de certos detalhes pode minimizar e até eximir a responsabilidade do 

provedor. Se for levado em consideração determinados fatos e atos praticados pelos 

envolvidos o provedor, o terceiro ou até o próprio usuário podem ser 

responsabilizados. A interseção de medidas de cunho preventivo por parte do 

Provedor de Internet serve também como proteção a todas as partes que usufruem 

da rede mundial de computadores e evitam transtornos futuros.  

A delimitação17 do que foi exposto na monografia se dá pelo 

Referente de Pesquisa18: instituto da Responsabilidade Civil dos Provedores de 

Internet.   

                                                        

17 “[...] apresentar o Referente para a pesquisa, tecendo objetivas considerações quanto as razões da 
escolha deste Referente: especificar em destaque a delimitação da temática e/ou o marco teórico, 
apresentando as devidas justificativas, bem como fundamentar objetivamente a validade da pesquisa 
a ser efetuada.” PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. p.160. 
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O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados, 

seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre a 

Responsabilidade Civil dos Provedores de Internet. 

Para a presente monografia foram levantadas as seguintes 

hipóteses19:  

Quanto à responsabilização dos provedores de internet dentro 

deste instituto aos atos ilícitos praticados e causando o dano ao usuário. 

a existência na responsabilidade civil dos provedores de 

internet quanto ao dano provocado caracterizando crimes contra a honra? 

na da existência de crime proveniente de usuário utilizando-se 

de um provedor de acesso e causando dano a outrem, este provedor será 

responsabilizado pelo crime do usuário? 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de 

Investigação20 foi utilizado o Método Indutivo21, na Fase de Tratamento de Dados o 

Método Cartesiano22 e o Relatório dos Resultados expresso na presente Monografia 

é composto na base lógica indutiva. 

                                                                                                                                                                             

18
 “[...] atividade investigatória, conduzida conforme padrões metodológicos, buscando a obtenção da 

cultura geral ou específica: tratamento de dados colhidos; relatório; e avaliação.” PASOLD, Cesar 
Luiz. Prática da pesquisa jurídica: idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. p.77. 
19

 Define PASOLD como a “[...] suposição [...] que o investigador tem quanto ao tema escolhido e ao 
equacionamento do problema apresentado”. .” PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica: 
idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. p.138. 

20 “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente 

estabelecido [...]. PASOLD, Cesar Luis. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa 

jurídica. 10 ed. Florianópolis: OAB-SC editora, 2007. p. 101. 

21
 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 

percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luis. Prática da pesquisa jurídica e metodologia 

da pesquisa jurídica. p. 104. 

22
 Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE, 

Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 22-26. 
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 Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas, 

do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica. 
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CAPÍTULO 1 

A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES: A INTERNET 

 

1.1 HISTÓRICO 

De todas as invenções ocorridas no último século a Internet foi 

a que mais revolucionou o mundo. Pode-se dizer que invenções como o telefone, o 

telégrafo, o rádio e o computador tiveram um papel importante na vida das pessoas, 

mas definitivamente foram cruciais para o surgimento da Internet.  

Assim, para autores como Monteiro23 a internet “é o 

instrumento propulsor de uma revolução historicamente comparada à Revolução 

Industrial do século XIX, a qual podemos denominar Revolução Digital”. 

A internet realmente revolucionou o mundo trazendo inovações 

jamais vistas.  

Não se tem uma data precisa em relação ao surgimento da 

Internet. Sabe-se, pois, que surgiu após a guerra fria através de um projeto militar do 

Departamento de Defesa dos EUA, como descreve Costa Almeida24: 

A internet foi criada nos anos 60 nos EUA, como um projeto militar 
que buscava estabelecer um sistema de informações descentralizado 
e independente de Washington, para que a comunicação entre os 
cientistas e engenheiros militares resistisse a um eventual ataque à 
capital americana durante a Guerra Fria.  

De acordo com Honeycutt25: 
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Em 1969, o Departamento de Defesa Norte-americano criou a 
Advanced Research Projects Agency (ARPA). O Departamento de 
Defesa, com a sua sabedoria infinita, decidiu que era necessária uma 
rede de comunicações que pudesse “sobreviver” a uma guerra. A 
meta era projetá-la, de forma que mesmo se uma parte dela fosse 
danificada, uma mensagem deveria conseguir encontrar seu destino. 
O projeto foi bem-sucedido. O resultado foi a ARPANET. 

Este projeto, que nada mais era que um programa de rede de 

computadores, estando “interligados a este sistema quatro computadores dos 

estados da Califórnia e de Utah”, explica Kazmierczak26. E continua, 

complementando a informação de Honeycutt: 

A grande preocupação dos militares americanos era resguardar 
informações, pois no caso de um ataque a um destes centros a 
informação estaria preservada em outro computador. Era, portanto, 
imprescindível que não houvesse um único centro de controle ou de 
armazenamento de dados, pois se houvesse apenas um centro de 
informações, e esse fossem destruídas, estas se perderiam. Era uma 
rede fechada, sob a qual só tinham acesso os integrantes do 
departamento de defesa norte-americano. 

Pereira27 traz uma análise da relação entre guerras, conflitos e 

as grandes inovações mundiais:  

Desde a antiguidade a história mostra que as guerras, algumas 
vezes, proporcionam grandes inovações tecnológicas que, depois, 
em tempos de paz, de forma paradoxal, mas compensatória, tiveram 
aplicações, com grande proveito no desenvolvimento e bem-estar da 
humanidade.  

Depois disso, a internet não parou mais, sendo que a “evolução 

desta rede permitiu o nascimento de outra maior, a ARPANet, que permitia a 

cientistas, investigadores, e pessoal militar em diferentes locais, comunicar entre si 
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utilizando correio eletrônico ou conversas em tempo-real”, alinhavam Silva e 

Remoaldo28. E complementam a informação: 

Rapidamente outros locais começaram a ver as vantagens das 
comunicações eletrônicas. Muitos destes locais começaram então a 
encontrar formas de ligar as suas redes privadas à ARPANet. Isso 
levou à necessidade de ligar computadores que eram 
fundamentalmente diferentes entre si. Nos anos 70, a ARPA 
desenvolveu uma série de regras chamadas protocolos, que 
ajudaram a que esta comunicação fosse estabelecida.   

Com o tempo, salienta Honeycutt29, a ARPAnet sofreu 

modificações necessárias para acompanhar a evolução tecnológica que ocorreu no 

mundo.  

Em 1983, principalmente por motivos práticos, a ARPAnet dividiu-se 
em dois diferentes sistemas, chamados ARPANET E MILNET. A 
ARPANET era reservada ao uso civil, como pesquisa, e a MILNET 
reservada para o uso militar. Ambas as redes eram conectadas, de 
forma que usuários poderiam trocar informações. A isso deu-se o 
nome de Internet. Enquanto toda essa discussão no Departamento 
de Defesa prosseguia, outras redes, como a BITNET (Because It’s 
Time) e a CSNET (Computer Science Network), iniciavam suas 
atividades. No início, essas redes eram totalmente separadas, 
usadas para fins educacionais e de pesquisa, mas, com o tempo, 
elas se conectaram à Internet para facilitar o compartilhamento de 
informações através de organizações.   

Três anos depois a ARPANET foi desfeita, como explica ainda 

o autor:  

Um dos mais importantes avanços da Internet ocorreu em 1986, 
quando, na National Sciense Foundation,decidiu-se que a rede 
existente já não atendia às necessidades. Como resultado, a 
NSFNET foi criada para interconectar vários supercomputadores 
através dos Estados Unidos – a maioria por motivos de pesquisa. A 
ARPANET foi desfeita, e a NSFNET se transformou na via principal 
(...) da Internet.30 
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Assim, no entendimento de Mackenzie apud Carvalho31: 

Ao invés de uma trajetória pré-determinada de avanço, há 
tipicamente uma constante agitação de conceitos, planos e projetos. 
Dessa agitação, a ordem (às vezes) emerge e sua emergência é, de 
fato, o que empresta credibilidade às noções de “progresso” ou 
“trajetória natural”. Em retrospectiva, a tecnologia que tem sucesso 
geralmente parece a melhor ou o passo mais natural a seguir. 

 Desta forma, a internet foi se aperfeiçoando, ultrapassando as 

fronteiras e conquistando o mundo de tal forma que hoje é o meio de interligação e 

conexão de milhões e milhões de pessoas, empresas e instituições estando 

constantemente em crescimento.  

 

1.2 CONCEITO 

A internet é um aglomerado de redes32 de computadores 

interligados entre si, onde estão conectados pessoas do mundo inteiro.  

Composta por um conjunto de protocolos33 e serviços serve de 

porta de entrada e saída de informações com um alcance mundial.  

O termo foi criado a partir da expressão inglesa INTERaction 

ou INTERconnection between computer NETworks.34  

De acordo com Silva e Remoaldo35 “pode-se então considerar 

a internet como uma rede de redes em que dezenas de milhares de computadores 
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falam uns com os outros através de uma linguagem (protocolo de comunicação) 

comum.” 

Na mesma linha, explica Correia36: 

A internet é um sistema global de rede de computadores que 
possibilita a comunicação e a transferência de arquivos de uma 
máquina a qualquer outra máquina conectada na rede, 
possibilitando, assim, um intercâmbio de informações sem 
precedente na história, de maneira rápida, eficiente e sem a limitação 
de fronteiras, culminando na criação de novos mecanismos de 
relacionamento. 

Já para Pinho37, “a internet é a rede das redes, ou melhor, o 

conjunto de redes de computadores conectados em diversos países para 

compartilhar informações e recursos computacionais”.  

As características físicas da Internet, no entanto, são apenas 

parte da história, explica Honeycutt38. E completa dando sua própria contribuição 

para a definição da Internet: 

A Internet é um enorme conjunto de serviços que as pessoas 

podem utilizar, como correios eletrônicos, a UseNet, a World  Wide Web e o IRC 

Chat. (...) 

A Internet também é constituída por milhões de pessoas, em 

todo o mundo, reunidas para compartilhar idéias, opiniões e recursos. Suas 

contribuições formaram a Internet.  (grifos do autor). 

A World Wide Web – WWW ou Web é a parte mais conhecida 

da internet e a mais interessante. Com seu surgimento o conteúdo da internet ficou 

enriquecido através da possibilidade dos serviços terem um endereço específico e 
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mídias distintas (textos, vídeo e som e imagens). Propiciou a multimídia compras on-

line, obter informações úteis, e muito mais.39  

Fundado pelos engenheiros Robert Caillaiu (CERN – Centre 

Européen por la Recherche Nucléare) e Tin Berners-Lee (HTML – Hypertex Markup 

Language), a www foi somente o início da internet. A partir dela, surgiu o primeiro 

browser, o LINUX, que apenas permitia a transferência de textos e o MOSAIC, 

projetado na Universidade de Illinóis (EUA), permitindo a transferência de textos e 

imagens e originando o Netscape e a Internet Explorer40. 

 Levando em consideração tudo que sabe-se sobre a internet, 

ainda há muito a aprender, e por este motivo uma dúvida crucial paira na mente das 

pessoas, inclusive no indagar de Kaminski41:  

Para que serve a Internet? Não existe uma única resposta a essa 
pergunta, mas várias porque são muitos os serviços possíveis na 
rede, seja do ponto de vista do cidadão, seja das empresas e das 
instituições acadêmicas. Para utilizá-los, algumas exigências-
dificuldades devem ser levadas em conta. Uma, de ordem geral, é 
que, por enquanto, é muito difícil fazer qualquer coisa na rede que 
não em inglês. Na prática o ciberespaço é uma linguagem, mais do 
que uma estrada ou uma rede; a maioria dos sistemas que nos 
permitem obter qualquer resultado são em inglês, desde aqueles que 
gerenciam a rede até aqueles que gerenciam a informação. Aos 
poucos estes últimos estão sendo criados no Brasil e em português-
inglês. O caso dos sistemas operacionais de rede é diferente. Na sua 
grande maioria se utiliza o Unix, pai da internet. Seus comandos 
permanecerão em inglês por muito tempo. De outra maneira, esses 
comandos de navegação e suas sintaxe são pouco próximas da 
linguagem natural. Isso obriga o usuário a se acostumar com 
determinados procedimentos técnicos. Cada dia que passa sistemas 
mais amigáveis e em português surgem. Mesmo assim não há como 
escapar de procedimentos mínimos, a não ser que sistemas como o 
WWW venham desbancar os outros sistemas. 
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Nos dias atuais não há de se considerar um “luxo” ter internet 

nas residências, no trabalho, nas escolas. Crianças, jovens, adultos e aqueles que já 

passaram dos 60 utilizam a internet e usufruem dos seus serviços a qualquer hora. 

Apesar disso, a internet é um sistema em constante mutação e 

que vem evoluindo durante todos estes anos, como reforça Ferrari42: 

 A internet ainda está em gestação, a caminho de uma linguagem 
própria. Não podemos encará-la apenas como uma mídia que surgiu 
para viabilizar a convergência entre rádio, jornal [impresso] e 
televisão. A internet é outra coisa, uma outra verdade e 
conseqüentemente uma outra mídia, muito ligada à tecnologia e com 
particularidades únicas.  

Para Mcluhan43 “os meios de comunicação, como extensões de 

nossos sentidos, estabelecem novos índices relacionais, não apenas entre nossos 

sentidos particulares, como também entre si, na medida em que inter-relacionam”. 

A Internet é um meio de comunicação interativo, que interage 

com seus usuários rompendo barreiras, encurtando distâncias, e que está em 

constante aperfeiçoamento.  

 

1.3 FUNCIONAMENTO 

A Internet possui seu funcionamento através padrões de 

transmissão de dados (conjunto de equipamentos terminais) que fazem todo o 

processo de transmissão acontecer. Não há pessoas ou instituições por trás do seu 

funcionamento.  

Estes equipamentos terminais são os Protocolos de 

Comunicação. Existe uma sequencia de três camadas de protocolos em 

funcionamento na internet: a mais baixa é composta do Protocolo de Internet 

(Internet Protocol – IP), que é o responsável pelas datagramas ou pacotes que 
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carregam blocos de dados de um nó da rede para o outro; na média temos o TCP, 

UDP e ICMP, responsáveis pela transmissão dos dados. O TCP/IP baseia-se no que 

determina cada computador que possui um endereço identificador, o endereço de 

IP; na superior temos os Protocolos de aplicação, responsáveis pelos formatos 

digitais e pelas mensagens específicas. São Protocolos de Aplicação: DNS 

(informações sobre domínio), POP3 (recebimento de e-mail), IMAP (acesso de e-

mail), SMTP (envio de e-mail), HTTP (dados da www) e FTP (transferência de 

dados). 44 

O funcionamento da internet se assemelha a uma única rede 

na visão de Stuber e Franco45: 

Em consequência dessa uniformização de transmissão de 
informações, as diversas Redes passam a funcionar como se fossem 
uma única rede, possibilitando assim, o envio de dados, mensagens, 
sons e imagens a todas as partes do mundo, com uma enorme 
eficiência e rapidez. 

O funcionamento da internet engloba certas estruturas que se 

distinguem de país para país através dos Protocolos TCP/IP. Esta distinção também 

acontece nacionalmente, distinguindo as regiões metropolitanas das interioranas, 

que recebem a abrangência das redes através de sistemas de transmissão 

diferenciados, Como destaca Stuber e Franco46:  

A interligação física das redes é feita por meio das linhas dos 
sistemas telefônicos, que podem ser de cabos de cobre, fibras óticas, 
transmissão via satélite ou via rádio. A escolha de um desses meios 
irá interferir diretamente na qualidade do funcionamento da rede.  

O meio mais comum e barato de funcionamento da internet é, 

com certeza, a forma discada, onde o usuário precisa ter um microcomputador com 

a placa de modem instalada e uma linha telefônica.  
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No que diz respeito à empresas e outras instituições a forma 

mais utilizada são as conexões dedicadas, ou backbones, que possuem uma 

altíssima velocidade de acesso superior a forma tradicional que passa pelos 

provedores antes de chegar as redes. 

1.4 SERVIÇOS 

A internet disponibiliza aos usuários uma infinidade de serviços, 

de acordo com os ensinamentos de Miller47: 

E-mail: conhecido popularmente como correio eletrônico tem a 

função de controlar o envio e o recebimento de mensagens, arquivos entre os 

usuários da internet. 

FTP: conhecido como protocolo de transferência de arquivo, é 

o responsável pela transferência de arquivos diretamente para o servidor. Tem 

utilidade importante na construção de sites, ou páginas da internet. 

CHAT: é um canal onde duas ou mais pessoas conversam 

entre si em tempo real conectadas à internet. Este serviço engloba também a vídeo 

conferência e outros serviços que possibilitem aos usuários uma comunicação entre 

si (falar e ouvir). 

NEWGROUP: é semelhante ao tradicional e-mail, mas possui 

um recurso que coordena grupos de discussão sobre um tipo de assunto através da 

divulgação de boletins com temas específicos, onde o usuário se associa e usufrui 

de determinados serviços a sua escolha. 

WWW: são as páginas da internet, responsáveis por armazenar 

informações (hipertextos, ou seja, textos imagens e vídeos) e disponibilizar o 

conteúdo aos usuários. É considerada a propulsora da internet no mundo. Possui 

links (ligações) que fazem com que o usuário entre em outras páginas e acesse 

outro conteúdo vinculado à página inicial. Isso ocorre através de navegadores, os 

browsers, tornando possível toda a visualização das páginas. 
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TELNET: oferece suporte a alguns serviços disponíveis na 

internet que necessitem da assistência do teclado, como as senhas de internet (de 

banco, de acesso...). 

USENET: Ou netnews, se assemelha ao e-mail e ao newgroup, 

mas se diferencia dos demais por sua forma de enviar mensagens eletrônicas e 

coloca-las a disposição de todos os usuários da internet. 

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO DE MENSAGENS: também se 

assemelha ao e-mail, mas tem como diferencial o envio de diversas mensagens à 

diversos grupos de usuários ao mesmo tempo. 

GOPHER: responsável pela busca de informações, onde o 

usuário opta pelo conteúdo desejado através de menus de escolha. O gopher busca 

a informação e trás ao usuário. 

TALK: permite que dois usuários da internet se comuniquem 

através de um comando específico. 

Todos estes serviços são disponibilizados de maneira que o 

usuário possa acessá-los na comodidade de qualquer lugar que ele esteja, estando 

a disposição 24 horas por dia. 

 

1.5  PROVEDOR DE INTERNET 

Com o advento da internet surgiram diversas atividades 

econômicas que possibilitaram que o serviço fosse realizado da melhor forma 

possível. Com isso, muitas empresas perceberam o mercado da rede de 

computadores e resolveram juntar-se à ela. Foi o que aconteceu com os Provedores 

de Internet, que nada mais são que empresas especializadas em serviços virtuais 

que ligam o usuário a rede.  
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É na visão de Torres48 a “empresa que tem por atividade o 

provimento de conectividade à internet, hospedagem de conteúdos, publicação de 

informações e conteúdos multimídia”. 

Tem como função disponibilizar ao usuário o acesso à internet, 

ao mundo virtual que ele sozinho não conseguiria.  

 Para Peck49, os Provedores de Internet são considerados as 

“novas modalidades de empresas dentro do segmento de telecomunicações com 

características mistas”. 

Dividem-se em: Provedor de Acesso, Provedor de 

Hospedagem, Provedor de Conteúdo ou de Informação e Provedor de Serviço. 

 

1.5.1 Provedor de Acesso 

É aquele que dá “acesso” à internet, ao mundo virtual. Através 

do Provedor de Acesso é possível o usuário conectar-se à internet utilizando 

diferentes velocidades, de acordo com o plano oferecido pelo Provedor.  

De acordo com Honeycutt50, “houve um tempo em que a única 

maneira de obter acesso à Internet era através de uma universidade ou governo”.  

Considerado um organismo comercial, o Provedor de Acesso 

pode ser qualquer pessoa ou empresa. No Brasil não existe legislação específica 

que regulamente tal procedimento, estando vinculado à política do Comitê Gestor de 

Internet, criado pela Portaria Interministerial nº 147, de 31 de Maio de 1995.51 O que 

se sabe é que cada provedor deve oferecer suporte técnico de atendimento ao 

usuário/cliente através de equipe técnica.   

De acordo com esta portaria, fica expresso que: 

                                                        

48
 TORRES, Gabriel. Redes de Computadores: curso completo. p. 39. 

49
 PECK, Patrícia. Direito digital. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 55. 

50 HONEYCUTT, Jerry. Usando a internet com Windows 95. p. 31. 
51

 PECK, Patrícia. Direito digital. p. 60. 



 30

Tornar efetiva a participação da Sociedade nas decisões envolvendo 
a implantação, administração e uso da Internet, com a participação 
da MC e MCT, de entidades operadoras e gestoras de espinhais 
dorsais, de representantes de provedores de acesso ou de 
informações, de representantes de usuários, e da comunidade 
acadêmica. 

Esta portaria serve como parâmetro para que os Provedores de 

Acesso, pois devido o provedor atuar como uma “ponte” entre o usuário e a internet, 

devem seguir determinadas regras. 

Tal observação é manifestada no entendimento de Pereira52: 

O provedor de acesso é uma espécie de ponte para a internet, é um 
computador provendo a conexão entre duas redes, dois sistemas de 
informática. O internauta, utilizando-se de um modem, conectado à 
linha telefônica e de um programa cliente (browser), disca do seu 
computador para o provedor, que possui a linha dedicada à internet, 
transformando, assim, o computador do usuário num nó da Rede. 

Da mesma forma pensa Peck53 aduzindo que “a atividade dos 

provedores de acesso consiste unicamente na conexão do usuário à internet através 

de linha telefônica ou de outro meio adequado para a comunicação entre duas 

pessoas”.  

Sem dúvida alguma, o Provedor de Acesso é o responsável 

pela conexão e para que este acesso ocorra é preciso que se faça um contrato de 

prestação de serviço entre o usuário e o provedor. 

Uma empresa prestadora de serviço de conexão à internet, que 

detém ou utiliza uma determinada tecnologia, linhas de telefone e troncos de 

telecomunicações, próprias ou de terceiros (...).54 

O Provedor de Acesso ainda oferece serviços diferenciados 

como forma de atrair os usuários. São serviços do tipo notícias em tempo real, como 

previsão do tempo, variedades, entre outros. 
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Em suma, o Provedor de Acesso é uma forma de 

intermediação entre o usuário e o mundo virtual, a rede. 

 

1.5.2 Provedor de Hospedagem 

Chamados de hospedeiros ou “Hosting Service Provider”, têm a 

responsabilidade de hospedar páginas ou sites que estarão disponíveis à visitação 

dos usuários, ou seja, disponíveis para o acesso através da internet. Dão apenas 

suporte técnico à pagina, não interferindo no seu conteúdo.  

Neste sentido, Vasconcelos55 aponta que o Provedor de 

Hospedagem é “assemelhado ao locador, já que concede o uso e o gozo de um site 

em troca do pagamento de um preço”. 

Expressando o seu entendimento sobre o tema, Peck56 o 

entende como sendo uma forma de “hospedagem eletrônica locando parte do 

servidor para distribuição de conteúdos e serviços pela rede”.   

É importante salientar que a página da internet somente poderá 

ser acessada se estiver localizada, locada num Provedor de Hospedagem, mas não 

necessariamente num Provedor de Acesso.  

Os Provedores de Hospedagem proporcionam, assim, uma 

grande infra-estrutura para proporcionar ao website ou portal diversas possibilidades 

de entretenimento à quem acessá-las.  

O Provedor de Hospedagem, além da função de 

armazenamento do site, realiza a manutenção e a segurança da página e só não se 

responsabiliza pela administração da página que é feita por profissional da área que 

realiza a atualização e depois envia ao servidor. 
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1.5.3 Provedor de Conteúdo ou de Informação 

Tem a função de manter as informações nas páginas ou sites 

para o acesso dos usuários. 

O Provedor de Conteúdo ou de Informação é bem diferente dos 

demais, tendo a finalidade de coletar, manter e organizar informações para acesso 

on-line através da Internet, ou seja, aqueles que oferecem informação através de 

uma página ou site. 57  

Na visão de Santos58 o Provedor de Conteúdo ou de 

Informação é uma forma de jornal impresso, só que eletrônico, onde: 

(...) para tornar mais agradável o seu portal e assim conseguir maior 
número de assinantes, contrata conhecidos profissionais da 
imprensa que passam a colaborar no noticiário eletrônico. Difundem 
notícias, efetuam comentários, assinam as colunas tal como ocorre 
em jornais impressos. 

Tal observação é manifesta no magistério de Vasconcelos59. 

Estas informações podem ser de acesso público incondicional, 
caracterizando assim um provedor não comercial ou, no outro 
extremo, constituir um serviço comercial onde existem tarifas ou 
assinaturas cobradas pelo próprio provedor. 

É considerado um divulgador de notícias on-line que podem ser 

acessadas por milhares e milhares de pessoas em todo o mundo.  

É certo salientar que o conteúdo informado no portal ou página 

pode ser classificado em duas vertentes: próprios ou diretos, terceiros ou indiretos, 

sendo o primeiro de responsabilidade do Provedor, o qual realiza um controle 

editorial, e o segundo elaborado por terceiros que, apesar de necessitar de 

autorização dos responsáveis pela página, não tem o controle do Provedor. 

                                                        

57 VASCONCELOS, Fernando Antonio de.Internet: responsabilidade dos provedores pelos danos 
praticados. 1. Ed. 4. Tir.Curitiba: Juruá, 2006. p. 71. 
58

 SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral na internet. São Paulo: Método, 2002. p. 119. 
59

 VASCONCELOS, Fernando Antonio de.Internet: responsabilidade dos provedores pelos danos 
praticados. p. 68. 



 33

1.5.4 Provedor de Serviço 

Conhecido por ISP – Internet Service Provider, este tipo de 

provedor destaca-se pela funcionalidade em oferecer a união do Provedor de 

Acesso e o Provedor de Hospedagem. 

Na opinião de Honeycutt60, “os provedores de serviço 

apareceram e facilitaram um pouco a entrada na Rede.  

Disponibilizam ao usuário conexões controlando seu próprio 

segmento na internet e com a possibilidade de fornecer conexões backbones (de 

muita velocidade). 

O Provedor de Serviço oferece ao usuário a possibilidade de 

ter uma página ou domínio de página na internet.61 

Desta maneira, o usuário tem ao seu dispor serviços 

diferenciados proporcionados pelo Provedor de Serviço escolhido. 

  Apesar de tudo aqui exposto, pondera Honeycutt62, “o acesso 

à Internet através de serviços comerciais on-line ainda é deficiente”. E esclarece: 

As conexões são mais lentas que as encontradas em um provedor 
de serviços independente63, pois você geralmente tem de usar seu 
software especializado para acessar os recursos da Internet, sem 
que esteja necessariamente conectado diretamente à Internet. Esses 
serviços também não são flexíveis quanto os provedores de serviço 
independentes, pois você fica restrito ao software fornecido por eles.  

Mesmo assim, o Provedor de Serviço é indispensável para o 

bom funcionamento da Internet, pois fornece os serviços que os usuários – pessoas 

físicas e jurídicas – necessitam. 
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63

De acordo com Honeycutt, “os provedores de serviços independentes são empresas regionais que 
vendem conexões a suas redes. Suas redes, por sua vez, são conectadas à Internet.” HONEYCUTT, 
Jerry. Usando a internet com Windows 95. p. 33. 
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Neste Capítulo explanou-se sobre a Internet, abordando sobre 

seu histórico, conceito, funcionamento, serviços, bem como os tipos de provedores 

de internet que atuam na rede mundial de computadores.  

No Capítulo 2 será abordado sobre a Responsabilidade Civil, 

apresentando seu histórico, conceito e descrevendo sobre a responsabilidade civil 

subjetiva, objetiva, contratual, extracontratual, bem como os pressupostos da 

responsabilidade civil, como a conduta humana, o nexo da casualidade, o dano, que 

subdivide-se em material, moral  e finalizando com a culpa do agente.   
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CAPÍTULO 2 

 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

2.1 HISTÓRICO  

Desde os tempos remotos ao Direito Romano já se tinha uma 

noção primitiva a respeito da reparação do dano.  

Levava em consideração os instintos de cada indivíduo em 

relação ao dano causado, sendo expressada na reação humana mais peculiar: a 

vingança. 

Surgiu já nos primórdios da civilização, como escreve 

Gandini64:  

Nos primórdios da civilização humana, a responsabilidade civil 
fundava-se na vingança coletiva, que se caracterizava pela reação 
conjunta do grupo contra o agressor, pela ofensa a um de seus 
componentes. O instituto evoluiu para uma reação individual, ou seja, 
passou da vingança coletiva para a privada, em que os homens 
faziam justiça pelas próprias mãos, fundamentados na Lei de Talião, 
que é conhecida hoje pela expressão ‘olho por olho, dente por dente’. 
O poder público, neste caso, intervinha apenas para ditar como e 
quando a vítima poderia ter o direito de retaliação, ensejando no 
lesante dano idêntico ao que foi produzido. 

Neste sentido, destaca-se a opinião de Gagliano e Pamplona 

Filho65:  
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De fato, nas primeiras formas organizadas de sociedade, bem como 
nas civilizações pré-romanas, a origem do instituto está calcada na 
concepção da vingança privada, forma por certo rudimentar, mas 
compreensível do ponto de vista humano como lídima reação 
pessoal contra o mal sofrido.  

A noção real de Responsabilidade somente surgiu, de acordo 

com Santana66, 

[...] na órbita jurídica após ultrapassada, entre os povos primitivos, a 
fase da reação imediata, inicialmente grupal, depois individual, 
passando pela sua institucionalização, com a pena do talião, fundada 
na idéia de devolução da injúria r na reparação do mal com mal igual, 
já que qualquer dano causado a outra pessoa era considerado 
contrário ao direito natural. 

A pena do talião, citada pelo autor, diz respeito a forma de 

punir com um sofrimento idêntico ao causado. É a lei de Talião67 conhecida 

popularmente como “olho por olho, dente por dente”.  

Esta maneira de punição também é descrita por Mazeaud apud 

Dias68 como a “forma primitiva, selvagem talvez, mas humana, da reação 

espontânea e natural contra o mal sofrido; solução comum a todos os povos nas 

suas origens, para reparação do mal pelo mal”. 

É na Pena do Talião, com a visão do delito do Direito Romano, 

pois, que se encontra o berço da Responsabilidade Civil, a qual evoluiu 

sensivelmente com o advento da Lei das XII Tábuas, que fixou o valor da pena a ser 

paga pelo ofensor ao ofendido.69 

Na Lei das XII Tábuas encontrava-se o seguinte critério: “si 

membrum rupsit ni eo pacit tálio est”. Significava que o poder público intervinha no 
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direito da vítima de retaliação, dizendo o legislador quando e em que condição ele 

poderia ser usado.70 

O Estado, aos poucos, foi mudando seu modo de agir proibindo 

a vítima de fazer justiça e estipulando regras de punição. 

No ano 572 da fundação de Roma, ensina Correia71,  

[...] um tribuno do povo, chamado Lúcio Aquílio, propôs e obteve a 
aprovação e sanção de uma lei de ordem penal, que veio a ficar 
conhecida como a Lei Aquília, que possuía dois objetivos: assegurar 
o castigo à pessoa que causasse um dano a outrem, obrigando-a a 
ressarcir os prejuízos dele decorrentes; e punir o escravo que 
causasse algum dano ao cidadão, ou ao gado de outrem, fazendo-o 
reparar o mal causado. 

A partir daí surgiu a expressão “culpa aquiliana”. Substituiu as 

penas fixadas aos culpados por indenizações como forma de ressarcir os prejuízos. 

A concepção de pena foi, então, aos poucos, sendo substituída 

por esta idéia de reparação do dano sofrido, finalmente incorporada ao Código Civil 

de Napoleão, que exerceu grande influência no CC/191672.  

Assim, distingui-se a culpa delitual da culpa contratual 

determinando-se que a responsabilidade civil tem seu fundamento na culpa.  

Finalmente, com a CFB/8873, estabeleceu-se a 

Responsabilidade Civil como pressuposto de reparação por danos praticados a 

outrem.  
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Com o mesmo propósito, em 1990, o Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor74 também previu que deve responder por dano ou prejuízo 

aquele que o causou. 

Em 2002, o Código Civil75, repetindo ipsis litteris alguns dos 

dispositivos já estabelecidos no CC/1916, instituiu de vez a Responsabilidade Civil, 

sendo instituídos alguns dispositivos necessários para a reparação do dano.  

2.2 CONCEITO 

A Responsabilidade Civil é aquela que vem de um fato ou ato 

que é contrário ao acordado.  

A palavra “responsabilidade”, segundo o vocabulário jurídico 

origina-se do vocabulário responsável, do verbo responder, do latim respondere, que 

tem o significado de responsabilizar-se, vir garantindo, assegurar, assumir o 

pagamento do que se obrigou, ou do ato que praticou.76  

Quanto ao termo “civil” designa cidadão.  

Nasceu do “interesse em restabelecer o equilíbrio econômico-

jurídico alterado pelo dano”, explica Dias77.   

A Responsabilidade, destaca Sampaio78,  

[...] é consequência de toda manifestação da atividade humana, e a 
busca de sua definição conduz ao conceito de obrigação, isto é, de 
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uma prestação que alguém está obrigado a efetuar determinada 
prestação e, assim, por ela é responsável.  

E complementando o pensamento do autor, Custódio79 discorre 

que: 

A idéia de responsabilidade é uma das primeiras concebidas pelo 
espírito do homem em sociedade. Permite a todo indivíduo lesado 
por outro vingar-se ou obter uma reparação, assegurando o respeito 
dos direitos de cada um.  

A conceituação do instituto Responsabilidade Civil está 

associada à idéia de violação do direito de outrem.  

Neste sentido, Gonçalves80 explana que “Responsabilidade 

Civil é, assim, um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano 

decorrente da violação de um dever jurídico originário”. 

Para Silva81, a Responsabilidade Civil  

designa a obrigação de reparar o dano ou de ressarcir o dano, 
quando injustamente causado a outrem. Revela-se, assim, ou 
melhor, resulta da ofensa ou da violação de direito, que redundam 
em dano ou prejuízo a outrem. 

É a obrigação de se reparar um dano ou prejuízo que uma 

pessoa, física ou jurídica, causou a outra. 

Segundo Stoco82, “A responsabilização é meio e modo de 

exteriorização da própria Justiça, e a responsabilidade é a tradução para o sistema 

jurídico do dever moral de não prejudicar a outro, ou seja, o neminem laedere”. 
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 40

Glitz83 arremata que, “seu objeto, pois, não é o ato ilícito 

culposo pelo qual responda o segurado, mas o reflexo patrimonial que representará 

a indenização por este ato”. 

Da prática do ato ilícito decorre a responsabilidade do agente, 

portanto, a responsabilidade decorre do resultado da ação pelo qual o homem 

expressa o seu comportamento, em face desse dever ou obrigação. 

Lago Júnior84 reforça o conceito de Responsabilidade Civil 

destacando que é 

[...] aquela obrigação de reparar dano, por parte daquele que deu 
causa, seja pelo descumprimento de uma norma legal, seja pela 
inobservância de uma norma contratual. Portanto, a responsabilidade 
civil busca, justamente, colocar as coisas na situação anterior à 
inobservância daquela norma, fazendo surgir a obrigação de 
indenizar por parte daquele que deu causa a um dano sofrido por 
outrem. 

No mesmo sentido, Lopes85 aponta que a responsabilidade civil 

significa “o dever de reparar o prejuízo”. 

O CC/2002 apresenta a Responsabilidade Civil no Título IX – 

Responsabilidade Civil do Livro I – Do Direito das Obrigações através do art. 927 e 

parágrafo único:  

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, riscos para os direitos de outrem. (grifo 
nosso) 

                                                        

83
 GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. Revista Cadernos de Seguro, O terceiro no contrato de seguro 

de responsabilidade civil: a ação direta em face da seguradora, p. 04. 
84

 LAGO JÚNIOR, Antônio. Responsabilidade civil por atos ilícitos na internet. São Paulo: LTR, 2001. 
p. 48. 
85

 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil. v. 5, n. 144. São Paulo: Freitas Bastos, 
1989. p. 188. 



 41

Rodrigues86 enfatiza a afirmação segundo a qual o princípio 

informador de toda a teoria da responsabilidade é aquele que impõe a quem causa 

dano o dever de reparar. 

A aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar o 

dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ele mesmo 

praticado, acarreta a responsabilidade civil e a sua imposição legal.87 

Pode-se dizer que a Responsabilidade Civil traduz a obrigação 

da pessoa física ou jurídica causadora ou responsável pelo dano, de reparar o dano 

causado por conduta que viola um dever jurídico preexistente de não lesionar, 

implícito ou expresso em lei. 

Conceituando este instituto, discorre Diniz88 que 

[...] poder-se-á definir a responsabilidade civil como a aplicação de 
medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial 
causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa 
por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua 
guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição 
legal (responsabilidade objetiva). 

Esta definição apresentada pela autora define bem as 

hipóteses da obrigação de indenizar oriundas da Responsabilidade Civil. 

No Direito busca-se a solução para os conflitos estabelecendo 

sanções para o descumpridor, ou devedor da obrigação que não foi realizada da 

forma prevista.  

A Responsabilidade Civil pode ser subjetiva ou objetiva, 

contratual ou extracontratual, de acordo com seu fundamento. 
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2.3 DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA 

É aquela baseada na culpa do agente. Na Responsabilidade 

Subjetiva exige-se a presença da culpa para que haja obrigação de reparar o dano.   

Neste sentido, Britto89, discorre ensinando que é 

[...] subjetiva a responsabilidade quando se baseia na culpa do 
agente, que deve ser comprovada para gerar a obrigação 
indenizatória. A responsabilidade do causador do dano, pois, 
somente se configura se ele agiu com dolo ou culpa. Trata-se da 
teoria clássica, também chamada teoria da culpa ou subjetiva, sendo 
a qual a prova da culpa lato sensu (abrangendo o dolo) ou stricto 
sensu se constitui num pressuposto do dano indenizável.  

Realmente se diz ser subjetiva a responsabilidade quando se 

inspira na idéia de culpa. Dentro da concepção tradicional a responsabilidade do 

agente causador do dano só se configura se agir culposa ou dolorosamente de 

modo que a prova da culpa, do agente causador do dano é indispensável para que 

surja o dever de indenizar. A responsabilidade, no caso, é subjetiva, pois depende 

do comportamento do sujeito. 90 

Na visão de Sampaio91 é preciso ainda que se apresentem 

diversos elementos para que se configure o dano e se responda por ele. 

A utilização da responsabilidade civil como meio de reparação ou de 
ressarcimento de danos em cada caso concreto depende da 
presença de diversos elementos, sem os quais o agente não pode 
ser obrigado a responder pelos prejuízos sofridos pelo lesado. Não 
há discordância quanto ao fato de que quem pratica um ato – ou 
deixa de fazê-lo, quando tinha o dever de praticá-lo – do qual resulta 
dano a outrem, deve repará-lo. Em outras palavras, há de certo 
modo, consenso quanto à obrigatória presença dos elementos fato, 
dano e nexo de causalidade como pressupostos inafastáveis da 
responsabilidade civil.  
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Tem como fundamento a Teoria da Culpa, como esclarece 

Castro Sampaio92: 

A responsabilidade civil subjetiva funda-se, essencialmente na teoria 
da culpa. Desta forma, para que seja reconhecida a obrigação 
reparatória, não basta a mera ocorrência do dano, mas se fazem 
necessários os outros pressupostos da responsabilidade civil, ou 
seja, um comportamento humano eivado de culpa lato senso. 

Assim, a responsabilidade subjetiva subsiste como regra 

necessária, sem prejuízo da adoção da responsabilidade objetiva, em dispositivos 

vários e esparsos.93 

É a teoria clássica e tradicional da culpa, como salienta 

Monteiro94, onde  

pressupõe sempre a existência de culpa abrangendo o dolo (pleno 
conhecimento do mal e direta intenção de o praticar) e a culpa 
(stricto sensu), violação de um dever que o agente podia conhecer e 
atacar, mas que descumpre por negligência, imprudência ou 
imperícia. 

O CC/1916 já adotava a doutrina da culpa como princípio para 

a Responsabilidade Civil através do Livro III, Título II: 

Art. 159. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado 
a reparar o dano. (grifo nosso) 

A verificação da culpa e a avaliação da responsabilidade regulam-se 
pelo disposto neste Código, arts. 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1.553. 

Há quatro requisitos essenciais para a apuração da 

responsabilidade civil subjetiva, preconiza Correia95: 

a) A ação ou omissão; 
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b) Culpa ou dolo do agente; 

c) O nexo de causalidade; 

d) O dano sofrido pela vítima. 

De acordo com o autor, a ação ou omissão refere-se a 

qualquer pessoa, sendo por ato próprio ou ato de terceiro que esteja sob a guarda 

do agente, bem como os danos causados por animais ou coisas que lhe pertençam; 

a culpa refere-se a negligência ou imperícia que deve ser provada pela vítima e o 

dolo quando se refere à ação ou omissão voluntária; o nexo de causalidade é a 

relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano sofrido pela 

vítima, pois sem ela não há que se falar em obrigação de indenizar. 

Tradicionalmente, a responsabilidade daquele que causou o 

dano ocorre se houve ato culposo ou doloso, incorrendo desta maneira a prova da 

culpa do agente danoso e o dever de indenizar. Desta forma, a Responsabilidade 

Subjetiva se materializa no comportamento do sujeito. 

Depois disso, esclarece Pereira96, houve a transição do 

pensamento jurídico para o regime da teoria da Responsabilidade Objetiva, que ao 

em vez de excluí-la convive com a teoria subjetiva, pois “a culpa como 

fundamentado da responsabilidade civil, é insuficiente, pois deixa sem reparação 

danos sofridos por pessoas que não conseguem provar a falta do agente”.  

Assim, passou-se a existir um consenso doutrinário que levou 

ao surgimento da Responsabilidade Objetiva no ordenamento jurídico. 

 

2.4 DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

Defende o conceito material do dano, onde o dever de ressarcir pode 

ou não ser levado em conta, dependendo da situação em que ocorreu o fato danoso. 
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Tem como fundamento a Teoria do Risco, podendo ocorrer um 

dano cometido sem culpa, como aponta Gonçalves97 : 

A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas 
situações, a reparação de um dano cometido sem culpa. Quando isto 
acontece, diz que a responsabilidade é legal ou “objetiva”, porque 
prescinde da culpa esse satisfaz apenas com o dano e o nexo de 
causalidade. Esta teoria, dita objetiva, ou do risco, tem como 
postulado que todo o dano é indenizável, e deve ser reparado por 
quem a ele se lia por um nexo de causalidade, independentemente 
de culpa.  

Segundo esta teoria, aquele que, através de sua atividade cria 

um risco de dano para terceiros, tem por obrigação repará-lo, mesmo que sua 

atividade e o seu comportamento sejam isentos de culpa. Examina-se a situação e, 

se for comprovada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o 

comportamento do agente e do dano experimentado pela vítima, esta tem direito de 

ser indenizada por aquele que causou o dano. 98 

Na Responsabilidade Objetiva não exige-se a presença da 

culpa para que haja obrigação de reparar o dano. 

Sampaio99 comenta que: 

O aspecto fundamental da responsabilidade objetiva consiste em 
desvincular a obrigação de reparar danos da existência de culpa por 
parte do agente causador. Para que ele seja obrigado a recompor o 
patrimônio alheio lesado basta que, além dos demais pressupostos 
também exigidos na teoria da culpa – o ato ou fato danoso, o dano 
provocado e o liame de causalidade entre eles -, seja comprovado 
que o dano foi proveniente do risco criado por uma atividade de 
quem o causou. A palavra-chave da modalidade de responsabilidade 
civil fulcrada nessa teoria é, portanto, o risco, o risco de dano criado 
pela atividade exercida geradora do risco seja economicamente 
proveitosa para o agente, supõe-se que, na maioria dos casos, assim 
ocorra. 
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Assim, em se tratando de Responsabilidade Objetiva, explana 

Souza100: 

A atitude culposa ou dolorosa do agente causador do dano é de 
menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade 
entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o 
dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não 
culposamente.   

No Brasil a Responsabilidade Objetiva teve como marco seu 

avanço sobre as áreas antes regidas pelo princípio geral da exigibilidade ocorrência 

de culpa, como esclarece Sampaio101: 

O avanço da responsabilidade objetiva, no Direito brasileiro, ocorreu 
não apenas pela jurisprudência dos tribunais, com respaldo em boa 
parte da doutrina, mas também pela edição de leis especiais, 
posteriores ao Código de 1916, que adotaram a responsabilidade 
objetiva para a reparação de danos de determinadas espécies.  

Complementando, cabe ainda assinalar o posicionamento de 

Gonçalves102 sobre a Teoria do Risco: 

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 idéia 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, ib ônus).  

Assim, fica evidenciado a diferença entre a Responsabilidade 

Subjetiva e Objetiva, onde a primeira sustenta-se na culpa, enquanto que a segunda 

no risco. 
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2.5 DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL 

É aquela oriunda do descumprimento de alguma cláusula 

contratual. 

Nos ensinamentos de Sampaio103, “na responsabilidade civil 

contratual funda-se o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do 

inadimplemento de cláusula contratual.” 

Para Diniz104 a “Responsabilidade Contratual se oriunda da 

inexecução de um contrato”.   

Em se tratando da matéria de prova, Frizzo105 aponta que: 

Na responsabilidade civil contratual, o contrato é a norma 
preestabelecida e a conduta de qualquer das partes gera a 
responsabilidade civil de reparar o dano. Como se pode notar, na 
responsabilidade contratual, a posição do credor é mais vantajosa.   

Em resumo, na Responsabilidade Contratual o credor tem a 

incumbência do ônus da prova, em relação ao descumprimento da obrigação 

estipulado em contrato. Cabe então ao devedor provar a inexistência da sua culpa, 

apresentando em sua defesa uma justificativa plausível – de forma maior, caso 

fortuito ou até por culpa da própria vítima -.  

 

2.6 DA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL 

Também conhecida como responsabilidade delitual ou 

aquiliana, a Responsabilidade Extracontratual 

Esclarece Sampaio106 que:  
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[...] na responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, o dever de 
indenizar decorre de ato ilícito contratual propriamente dito, 
consubstanciado em uma conduta humana comissiva ou omissiva, 
violadora de um dever de cuidado, ou seja, culpa lato sensu. 

Para Diniz107 a Responsabilidade Extracontratual “se oriunda 

da violação de um dever geral de abstenção pertinente aos direitos reais ou de 

personalização”. E complementa com outras palavras:  

É a oriunda da inobservância de previsão legal, ou seja, da lesão de 
um direito subjetivo, ou melhor dizendo, da infração ao dever jurídico 
geral de abstenção atinente aos direitos reais ou de personalidade, 
sem que haja nenhum vínculo contratual entre o agente causador do 
dano e a vítima.   

Quanto à matéria de prova, discorre Frizzo108 que “a 

responsabilidade extracontratual exige a prova da existência de todos os elementos 

necessários para a responsabilização, é preciso a prova da existência da violação 

de uma norma de comportamento.”  

Distingue da Responsabilidade Contratual pelo fato de não 

haver vínculo jurídico entre o agente ofensor que praticou o ato ilícito e a vítima, o 

que não ocorre na contratual em que existe um contrato firmado entre as partes, 

mas não cumprido.  

Nessa assertiva Gonçalves109 leciona que “na responsabilidade 

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

descumpre o avençado”. 

A diferença elementar entre a responsabilidade contratual e a 

extracontratual é a de que o agente dano pode ser responsável por uma conduta 

descumpridora de uma disposição contratual, quando é infringida uma norma do 

contrato entre as partes (agente – vítima) ou, então, de uma disposição legal, 
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quando se infringe um dever legal. A primeira caracteriza a responsabilidade 

contratual, a segunda, a extracontratual.110  

 

 2.4 DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A Responsabilidade Civil parte do princípio de que qualquer um 

que causar dano a outro tem a obrigação de reparar-lo. Desta maneira, é certo 

analisar os pressupostos – ou elementos básicos: 

O CC/2002 apresenta no Título III – Dos Atos Ilícitos – em seu 

art. 186 a seguinte descrição: 

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. (grifo nosso) 

Assim, expressando seu entendimento sobre o artigo descrito, 

Gonçalves111 leciona que:  

A análise do artigo supratranscrito evidencia que quatro são os 
elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, 
culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano 
experimentado pela vítima. 

Da mesma forma, descreve Lago Júnior112: 

[...] a responsabilidade civil possui como elementos informadores ou 
pressupostos: a) a existência de um dano; b) uma conduta culposa; 
c) nexo de causalidade entre a conduta e o dano, de forma que 
aquela se revele necessária e suficiente para o acontecimento deste.  

Desta maneira, os pressupostos da responsabilidade civil são 

indispensáveis para se caracterize a responsabilidade.   
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2.7.1 Da conduta humana 

Tanto a responsabilidade subjetiva, quanto a objetiva deve 

conter uma conduta como elemento essencial. 

Para Diniz113, a conduta humana é: 

Ato humano, comissivo ou omissivo, ilícito ou lícito, voluntário e 
objetivamente imputável, do próprio agente ou de terceiro, ou o fato 
de animal ou coisa inanimada, que cause dano a outrem, gerando o 
dever de satisfazer os direitos do lesado.  

Diferentemente do acima exposto, Rodrigues114 considera 

como pressuposto da responsabilidade a ocorrência de um ato ilícito que “decorre 

sempre de uma atitude, quer ativa, quer passiva, e que vai causar dano a terceiro”. 

E complementa o pensamento dizendo que: 

[...] a responsabilidade do agente pode defluir de ato próprio, de ato 
de terceiro que esteja sob a responsabilidade do agente, e ainda de 
danos causados por coisas que estejam sob a guarda deste. A 
responsabilidade por ato próprio se justifica no próprio princípio 
informador da teoria da reparação, pois se alguém, por sua ação, 
infringindo dever legal ou social, prejudica terceiro, é curial que deva 
reparar esse prejuízo. Dentro do quadro da responsabilidade por ato 
próprio, um problema que apresenta alguma relevância é o da 
eventual responsabilidade do psicopata. 

Assim, deve reparar o dano quem violou um dever contratual 

ou descumpriu uma obrigação prevista no contrato firmado, legal, ou social. 

2.7.2 Do nexo da causalidade 

Consiste na relação de causa e efeito que existe entre a 

conduta ilícita praticada pelo indivíduo e o dano à vítima. 

Na visão de Venosa115: 
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O conceito de nexo causal, nexo etimológico ou relação de 
causalidade deriva das leis naturais. É o ilame que une a conduta do 
agente ao dano. É por meio do exame da relação causal que 
concluímos quem foi o causador do dano. Trata-se de elemento 
indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas 
nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que experimentou um 
dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao 
responsável, não há como ser ressarcida.  

Ensina Frizzo116 que: 

A obrigação de reparação civil só surge quando há uma relação de 
causalidade entre a ação ou omissão do agente e o dano sofrido pela 
vítima. Torna-se obrigatório que o dano seja decorrência clara e 
explícita da atitude danificadora do réu.  

Já no dizer de Diniz117: 

O vínculo entre o prejuízo e a ação designa-se “nexo causal”, de 
modo que o fato lesivo deverá ser oriundo de ação, diretamente ou 
como sua conseqüência previsível. Tal nexo representa, portanto, 
uma relação necessária entre o evento danoso e ação que o 
produziu, de tal sorte que esta é considerada como sua causa. 
Todavia, não será necessário que o dano resulte apenas 
imediatamente do fato que o produziu. Bastará que se verifique que o 
dano não ocorreria se o fato não tivesse acontecido. Este poderá não 
ser a causa imediata, mas se for condição para a produção do dano, 
o agente responderá pela consequência.  

Buscar a origem do dano nem sempre é tarefa fácil, pois várias 

causas podem surgir. 

De acordo com o art. 186 já citado (evidenciado pelo verbo 

causar), sem o nexo causal não existe a obrigação de indenizar. 

2.7.3 Do dano 

O dano ou prejuízo é um dos pressupostos da 

responsabilidade civil, onde sem ele não existe indenização. 

Etimologicamente, ensina Magalhães118 que:  
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Dano vem de “demere” que significa tirar, apoucar, diminuir. 
Portanto, a idéia de dano surge das modificações do estado de bem-
estar da pessoa, que vem em seguida à diminuição ou perda de 
qualquer dos seus bens originários ou derivados extra patrimoniais 
ou patrimoniais. O conceito clássico de dano, aquele que se encontra 
na maioria dos autores que trataram do assunto, sendo por isso o 
mais divulgado, é o que entende o dano como uma diminuição do 
patrimônio, patrimônio tanto material quanto moral.  

Segundo Diniz119, “o dano é a lesão (diminuição ou destruição) 

que, devido a um certo evento, sofre uma pessoa, contra sua vontade, em qualquer 

bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral.” 

Para Cavalieri Filho, apud Gagliano e Pamplona Filho120: 

O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. não 
haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não 
houvesse dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não 
pode responsabilidade sem dano. Na responsabilidade objetiva, 
qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de fundamento 
– risco profissional, risco proveito, risco criado etc. -, o dano constitui 
o seu elemento, preponderante. Tanto é assim que, sem dano, não 
haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou até 
dolosa. 

Assim, a responsabilidade depende do dano sofrido pela 

vítima; sem um dano não há responsabilidade civil. 

A doutrina clássica determina que o dano deve ser classificado 

em: dano material, ou patrimonial, e o dano moral, ou extra patrimonial. 

2.7.3.1 Do dano material 

É aquele que atinge o patrimônio da vítima. 

Neste sentido, conceitua Diniz121: 

O dano patrimonial é a lesão concreta que afeta um interesse relativo 
ao patrimônio da vítima, consistente na perda ou deterioração, total 
ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem, sendo suscetível 
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de avaliação pecuniária e de indenização pelo responsável. Abrange 
o dano emergente (o que o lesado efetivamente perdeu) e o lucro 
cessante (o aumento que seu patrimônio teria, mas deixou de ter, em 
razão de evento danoso). 

De acordo com Britto122: 

O dano patrimonial, ou material, consiste na lesão concreta ao 
patrimônio da vítima, que acarreta na perda ou deteriorização, total 
ou parcial, dos bens materiais que lhe pertencem, sendo suscetível 
de quantificação pecuniária e de indenização pelo responsável. O 
dano patrimonial abrange o dano emergente ( o que efetivamente se 
perdeu) e o lucro cessante ( o que se deixou de ganhar em razão do 
evento danoso). 

Assim, pode-se entender que o dano material diz respeito ao 

prejuízo material que a vítima tem causada pelo agente ofensor.  

 2.7.3.2 Do dano moral 

É a lesão de interesses não patrimoniais. 

Diz Miranda123 que o dano extra patrimonial ou moral é o que 

atinge o devedor como ser humano, não lhe atingindo o patrimônio.  

A Teoria dos Danos Morais, entendida por Noronha124 diz que: 

[...] a reparação de todos os danos que não sejam suscetíveis de 
avaliação pecuniária obedece em regra ao princípio da satisfação 
compensatória: o quantitativo pecuniário a ser atribuído ao lesado 
nunca poderá ser equivalente a um preço, será o valor necessário 

para lhe proporcionar um lenitivo para o sofrimento infringido, 
ou uma compensação pela ofensa à vida ou à integridade 
física.   

A CFB/88 deu ênfase a pessoa humana, como destaca 

Britto125. E complementa: 
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A Constituição Federal de 1988 fortaleceu, de maneira decisiva, a 
posição da pessoa humana, e de sua dignidade, no ordenamento 
jurídico, logrando a determinação do dever de reparar todos os 
prejuízos injustamente causados à pessoa humana.  

Deve-se levar em consideração não só o dano material e o 

moral, mas também a lesão jurídica ocasiona a responsabilidade civil interposta no 

ato de violar o direito.  

2.7.3.3 Da culpa do agente 

A culpa é considerada um elemento primordial para a 

Responsabilidade Civil, não bastando a caracterização da responsabilidade através 

do cometimento de um ato danoso. 

Tal entendimento é descrito por Frizzo126 que conceitua a culpa 

vinculada a Responsabilidade Civil: 

O conceito de culpa da definição de responsabilidade civil dada pelo 
Código de 1916 é a chamada culpa latu senso. Porém, ela pode 
adotar a forma stricto ou dolo. O agente procede com dolo quando 
causa o dano deliberadamente, isto é, quis o resultado. A culpa 
stricto sensu amolda-se ao critério do homem médio, quando esse 
não se atreve ao cuidado que lhe era exigido, seja pela falta de 
vigilância ou pela escolha errada. Ainda, a culpa (stricto sensu) 
abarca os conceitos de imperícia e negligência.   

Para Pereira127, é “o elemento subjetivo do ato ilícito, como 

gerador do dever de indenizar; está imputabilidade da conduta à consciência do 

agente”.  

De acordo com Rodrigues128: 

[...] A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio 
de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica 
obrigado a reparar. De modo que, nos termos da lei, para que a 
responsabilidade se caracterize, mister se faz a prova de que o 
comportamento do agente causador do dano tenha sido ou pelo 
menos culposo. 
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Neste ponto, há de se entender que a indenização se dá pela 

prova da conduta culposa e pelo dolo do agente, pela vítima.   

Neste Capítulo explanou-se sobre a Responsabilidade Civil, 

abordando sobre seu histórico, conceito, responsabilidade subjetiva, objetiva, 

contratual e extracontratual, bem como os seus pressupostos, que são a conduta 

humana, do nexo da causalidade, do dano, subdividido em dano material, dano 

moral e culpa do agente. 

No Capítulo 3 será abordado sobre a Responsabilidade Civil 

dos Provedores de Internet, descrevendo sobre a ocorrência de ato ilícito que 

acarreta dano ao usuário, e destacando individualmente a Responsabilidade Civil de 

cada segmento de serviço oferecido por cada espécie de Provedor – de Acesso, de 

Hospedagem, de Conteúdo e de Serviço – e finalizando com as Excludentes de 

Responsabilidade Civil dos provedores, através do estudo da culpa da vítima, dos 

fatos de terceiros, do caso fortuito ou de força maior e da cláusula de não indenizar, 

e um esclarecimento sobre a Conduta Preventiva dos Provedores. 
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 CAPÍTULO 3  

A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES DE INTERNET 
PERANTE ATOS ILÍCITOS PRATICADOS CONTRA SEUS USUÁRIOS 

3.1 RESPONSABILIDADE CIVIL NO ÂMBITO DA INTERNET  

A grande Rede Mundial de Computadores, a Internet, permite 

uma livre troca de informações. São milhões de informações a cada segundo que 

circulam livremente pela rede, o que permite a muitas pessoas de má fé o uso 

destas com o intuito de levar alguma vantagem. 

Neste espaço “sem dono” aparece toda e qualquer forma de 

abuso e violação de direitos, alguns destes direitos personalíssimos voltados à 

intimidade humana, à vida privada, à imagem e á honra. 

Para Gonçalves129, “a facilidade com que a internet penetra nos 

lares de todas as pessoas determina riscos substanciais de lesões a direitos como 

os de intimidade e os de privacidade”.  

Desta forma, a Responsabilidade Civil no âmbito da internet 

tornou-se assunto muito discutido no meio jurídico, devido aos constantes casos de 

violação de informações, entre outros atos ilícitos ocorridos através da internet e que 

tragam algum dano. 

De acordo com Menezes130: 

Na internet existe responsabilidade civil, afinal o ciberespaço não 
está fora da sociedade e do direito; quando ocorre um dano, deve-se 
atribuir a responsabilidade ou: 1) ao provedor (fornecedor dos 
serviços de internet  e transmissor das mensagens por meio da rede, 
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que tem responsabilidade objetiva pois sua atividade já representa 
um risco de ocasionar danos a terceiros, pois o provedor ignora 
muitas vezes o material que está fazendo trafegar, apesar de 
evidentemente não ser um leigo em tecnologia, que deve por isso 
investir em segurança, vide p.ú. do art. 927 do CC), ou 2) aos 
usuários desses provedores (ex: bancos eletrônicos, supermercados 
virtuais), ou 3) ao próprio cidadão que cometeu o ato ilícito, ou 4) 
ainda aos três solidariamente.  

Nestes casos, salienta Peck131, a Responsabilidade Civil tem 

como fundamento a Teoria do Risco, pois “tem maior aplicabilidade, uma vez que, 

nascida na era da industrialização, vem resolver os problemas de reparação de dano 

onde a culpa não é um elemento indispensável (...)”. E complementa:  

Considerando apenas a internet, que é mídia e veículo de 
comunicação, seu potencial de danos indiretos é muito maior que os 
danos diretos, e a possibilidade de causar prejuízo a outrem, mesmo 
que sem culpa é real. Por isso, a teoria do risco atende e soluciona 
de modo mais adequado as questões virtuais.  

Da mesma forma, López enfatiza que “o critério da 

responsabilidade objetiva deve predominar na utilização dos meios eletrônicos com 

o objetivo de determinar o dever de indenizar do responsável que tenha manejado 

ou posto em funcionamento o meio eletrônico causador do dano”. 

 O mais importante, todavia, em termos de responsabilidade na 

internet, é definir o que deve ser entendido por padrão comunitário contemporâneo 

de moralidade. É que, no mundo virtual não há fronteiras, nem limites geográficos 

definidos. Além disso, uma vez publicado um material na rede, não é possível limitar 

o seu acesso. Isto é controlar quem poderá ficar exposto à publicação. De outra 

parte, tentar estabelecer um padrão mundial de moralidade é algo impossível, tal a 

diversidade de culturas e valores morais existentes. Mesmo em nível nacional, o 

padrão de moralidade muda muito de um lugar para outro. Outrossim, apesar de não 

se poder impor um padrão mais liberal a uma comunidade puritana, também é 

verdadeira a situação inversa. 132 

                                                        

131
 PECK, Patrícia. Direito digital. p. 146. 

132
 GONÇALVES, Vítor Fernandes. A responsabilidade civil na internet. p. 3. 



 58

Os casos mais comuns de aplicação da responsabilidade civil 

no âmbito da internet, nos ensinamentos de Menezes133, decorrem de:  

a) fraudes bancárias: os bancos precisam sempre atualizar 

seus sites, investir em segurança e exigir dos clientes mais de uma senha;  

b) interrupção do acesso à rede: por problemas do provedor ou 

das linhas telefônicas, cabos e sinais de satélite que o provedor utiliza;  

c) invasão de privacidade: na internet há muita segurança 

(senhas, criptografia – escrita em código), mas há também ataques de “hackers” e 

seus vírus capazes de acessar e divulgar informações secretas das pessoas (ex: 

declaração do imposto de renda, endereço residencial, violação e alteração de e-

mails, difamação, etc.), violando a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

dessas pessoas – art. 5o, X, CFB/88; o mérito do “hacker” é poder modificar dados 

de um site disponível apenas para leitura, gravando em seguida suas modificações 

no provedor;  

d) violação do direito autoral: a internet serve para utilizar e 

divulgar obras escritas, musicais e audiovisuais sem o respeito ao copyright. 

A legislação a que se refere a Responsabilidade Civil no âmbito 

da internet é a mesma aplicada em nosso ordenamento jurídico clássico. Contudo, é 

certo salientar que o mundo virtual possui características peculiares que precisam 

ser observadas e respeitadas dependendo de cada caso ou fato ocorrido na Rede. 

 

3.2 OCORRÊNCIA DE CRIME 

Os crimes no âmbito da internet cresceram consideravelmente 

nas últimas décadas. Pode-se dizer que são mais frequentes que se pode imaginar. 

Assim, descreve Menezes134:  
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O computador e a internet colocaram nas mãos de criminosos novos 
instrumentos para a prática de atos ilícitos, atingindo bens e 
interesses que o Estado deve tutelar, coibindo agressões contra tais 
bens através de penas privativas de liberdade, pela força coercitiva 
do Direito Penal; desde 1960 que começaram a surgir os primeiros 
casos de uso do computador para a prática de crimes como o de 
sabotagem, chantagem e espionagem. Na década de 80 os crimes 
se ampliaram para o de estelionato, furto de dinheiro em contas 
bancárias, introdução de “vírus” em computadores (crime de dano), 
tráfico de drogas, sonegação fiscal e desrespeito aos direitos 
autorais.  

São milhares as pessoas vítimas de algum tipo de ataque na 

Rede e que denunciaram o ato ilícito que sofreram aos órgãos policiais. 

Ao praticar estes crimes, discorre Arruda Júnior135, 

muitas vezes o autor tem a falsa idéia de que irá conseguir se manter 
no anonimato, usando e-mails gratuitos criados livremente, ou 
montando páginas em sites que não exigem os dados do autor. 
Entretanto, para a polícia não é difícil descobrir quem está por trás da 
agressão. A investigação baseia-se em um número que cada 
computador recebe toda vez que acessa a internet e fica registrado 
nos provedores, é a chamada seqüência IP. 

E complementa a informação dizendo que: 

Uma vez identificado o autor e, munida da imagem ou mensagem 
que atingiu a sua honra, abre-se para a vítima duas opções [...]: a) O 
ingresso imediato com a ação penal por injúria e/ou difamação 
(buscando a condenação criminal do agente), com posterior 
execução na esfera civil da sentença criminal, para fins de 
indenização. ou  b)  O ingresso, unicamente, com a ação civil de 
indenização por danos morais, devendo, neste caso, ser provado a 
autoria e a materialidade do fato [...].   

Se a vítima escolher a opção “b” deve estar ciente que apenas 

receberá a indenização, sem condenar criminalmente o agente responsável pelo ato 

ilícito.  
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A simples atividade de spamming136 pode acarretar em ação, 

levando em consideração à responsabilidade civil. 

Nesta assertiva, informa Gonçalves137: 

A hipótese central de responsabilidade civil, em face da atividade de 
spamming, consiste na eventual interposição de ação de perdas e 
danos por perturbação da vida privada, que pode ser proposta contra 
o autor do spam, o chamado spammer, ou contra o seu respectivo 
provedor de acesso e serviços, que permitiu a sua prática.  

Os cybercrimes138, crimes tipificados que podem ser praticados 

pela internet, na explanação de Menezes139, são:  

a)      homicídio: o criminoso invade o computador da UTI de 

um hospital e altera os remédios de um paciente, levando uma enfermeira a matá-lo 

pela dosagem errada; 

b)      Crime contra a honra: caluniar, difamar ou injuriar alguém 

através de um site; 

c)      Instigação a suicídio através da troca de e-mails ou de 

mensagens instantâneas; 

d)      Furto: desvio de dinheiro em contas bancárias; 

e)      Estelionato: uso de CPFs e cartões de crédito falsos para 

fazer compras na internet; 
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f)        Violar direito autoral através da cópia de softwares e 

músicas; 

g)      Pedofilia – divulgação de pornografia infantil (art. 241 do 

ECA); 

h)      Favorecimento de prostituição com um site anunciando 

garotas de programa; 

i)        Tráfico de drogas e de armas que são anunciados pela 

internet ; 

Além de detectar o crime é preciso que as autoridades estejam 

preparadas para apuração e repreensão dos cybercrimes. 

Nestes casos, é imprescindível a colaboração dos provedores 

na investigação destes crimes, priorizando em primeiro lugar a ética e só depois os 

valores comerciais. 

 

3.3 RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE ACESSO  

O Provedor de Acesso é aquele que intermédia a conexão de 

internet entre a rede e o usuário. 

Da mesma forma, Kazmierczak140 discorre que “o provedor de 

acesso é uma atividade meio, ou seja, um serviço de intermediação entre o usuário 

e a rede. É aquele que presta o serviço de conectar o usuário à internet.” 

No que diz respeito à Responsabilidade Civil dos Provedores 

de Acesso os autores são categóricos em afirmar que o provedor de acesso não 

pode ser responsabilizado civilmente pelo conteúdo editado pelos usuários. 
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Neste sentido, Reinaldo Filho141 assevera que o Provedor de 

Acesso não pode ser responsabilizado, por exemplo, por mensagens enviadas por 

seus usuários. E complementa dizendo que “na transmissão de mensagens 

eletrônicas o provedor não exercita controle editorial, portanto, não pode vir a ser 

responsabilizado como se editor fosse de potenciais mensagens difamatórias.” (grifo 

nosso) 

 Da mesma forma pensa Brasil142 que condena responsabilizar 

o Provedor de Acesso por eventuais danos morais ou materiais sofridos por 

usuários. Para a autora, condenar o Provedor de Acesso em casos de controle 

editorial, por exemplo, “é como querer condenar por lesões corporais o dono da 

fábrica de automóveis porque um mau motorista atropelou alguém usando um carro 

daquela marca”.  

O Provedor de Acesso serve apenas para que o usuário tenha 

“acesso” à internet, não tendo controle sobre o conteúdo enviado pelos usuários.  

Enquanto esse provedor atuar como mero conduto para tráfego 

de informação, esclarece Peck143, “equipara-se à companhias telefônicas, não 

podendo ser responsabilizado por eventuais mensagens (...) transmitidas, já que não 

pode ser compelido a vistoriar o conteúdo das mensagens (...)”.  

Neste sentido, diz Kazmierczak144, “um ponto de grande 

importância se refere à utilização pelos usuários dos e-mails, ou correios 

eletrônicos”. E complementa: 

Os provedores de acesso não têm capacidade para fiscalizar o teor 
dos milhares de e-mails que diariamente por ele trafegam. Sendo 
assim, é impossível ao provedor de acesso impedir a ação danosa 
que uma determinada informação transmitida através de um correio 
eletrônico poderá causar. [...] Ademais, no contrato de prestação de 
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serviços de e-mail, o provedor se compromete em resguardar o sigilo 
do conteúdo da mensagem. Também por analogia, qualquer violação 
deste conteúdo poderíamos ter um enquadramento típico no crime 
de violação de correspondência, art. 151 do Código Penal, pois a 
diferença entre a uma carta convencional e o e-mail é apenas o 
objeto material, nada mais. 

Apesar de terem seus deveres e responsabilidades fixadas no 

contrato com o usuário, o Provedor de Acesso não poderá ser responsabilizado 

civilmente pela parte editorial de e-mails, páginas ou sites. 

Entretanto, pondera Isaguirre145: 

[...] há de se ressaltar que o interesse público fará que uma das 
responsabilidades dessas empresas seja fornecer às autoridades 
sempre que solicitado por meio de mandado ou outro instrumento 
legal conveniente, a origem de determinado e-mail ou página, 
quando necessita essa comprovação em determinado processo, seja 
civil ou criminal.  

Assim, caso a vítima queira mover ação deverá esta ser direcionada 

ao indivíduo que efetuou o ato ilícito através da internet. 

 

3.4 RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE HOSPEDAGEM       

Quando se fala em Provedor de Hospedagem não há como 

não questionar sua responsabilidade perante ao conteúdo produzido por terceiros. 

Alguns acreditam que o Provedor de Hospedagem é 

responsável pelo que é postado por terceiros em relação da responsabilidade sem 

culpa (objetiva ou teoria do risco). Outros acreditam que a responsabilidade dos 

Provedores de Hospedagem se baseia na culpa (subjetiva ou teoria da culpa). 

Para Ísola146, a responsabilidade do Provedor de Hospedagem 

é calcada na subjetividade, mediando a culpa, ou seja, só poderá ser 
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responsabilizado por negligência, imperícia ou imprudência . E continua seu 

pensamento a respeito: 

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

 Na verdade, o Provedor de Hospedagem não pode interferir no 

conteúdo disposto pelo detentor da página ou site, pois ele apenas o “hospeda”. 

De acordo com Santos147: 

A responsabilidade dos provedores, nesse caso, somente ocorrerá 
se atuarem com alguma modalidade de culpa, quando, por exemplo, 
são informados de que algum site está veiculando algum fato 
antijurídico e infamante e nada fazem para coibir tal prática. A 
responsabilidade decorre [...] do fato de que alertados sobre o site 
impróprio, preferem mantê-lo a darem baixa ou retirá-lo. Assim, o 
provedor estará atuando com evidente culpa e sua responsabilidade 
será solidária com o autor do site. 

Da mesma forma, pensa Vasconcelos148: 

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

Porém, este autor deixa claro que: 

Se analisarmos a função e a atividade desse provedor poderemos 
verificar que poderá ser responsabilizado objetivamente em vários 
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casos. Como é o “hospedeiro”, esse provedor tem o dever jurídico de 
controlar o que hospeda, de fazer uma filtragem técnica nos 
conteúdos que recebe e disponibiliza, sob pena de ser 
responsabilizado.149 

Mesmo assim, o Provedor de Hospedagem apenas hospeda 

páginas e sites em seus servidores, não tendo domínio pelo conteúdo colocado na 

internet, como finaliza Peck150: 

A responsabilidade do material armazenado e distribuído através da 
rede é exclusiva do autor. Não há relação alguma entre o provedor 
contratado para hospedagem de uma página e o seu conteúdo, pois 
o provedor presta apenas o serviço de hospedagem, não sendo o 
titular da página hospedada.  

É certo salientar que, acima de tudo, quem deve ser 

responsabilizado, no caso do Provedor de Hospedagem, é o autor da página ou 

informação que trás dano a terceiro e que detém o controle editorial da página ou 

site. 

3.5 RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE CONTEÚDO       

O Provedor de Conteúdo age como um portal de notícias que 

se assemelha a um jornal ou revista. 

Neste sentido, apresenta Santos151 que “a responsabilidade 

prevista na lei de imprensa é a mesma para editores de jornais e a estes meios 

modernos de informação”. 

Então, de acordo com a Súmula 221 do Supremo Tribunal de 

Justiça, in verbis: “São civilmente responsáveis pelo ressarcimento do dano, 

decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto ao 

proprietário do veículo de informação”. 152 
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 Este tipo de provedor pode apresentar um conteúdo editorial 

próprio, através de jornalistas de renome como uma forma de atrativo aos usuários, 

quanto um conteúdo apresentado por terceiros, onde o provedor age como 

fornecedor de espaço a este usuário, onde a edição fica por conta deste. 

Na visão de Reinaldo Filho153: 

Dependendo de uma ou outra situação, vai ficar caracterizada a 
responsabilidade do provedor, à semelhança do que ocorre com o 
editor da mídia tradicional. O controle editorial em geral se manifesta 
quando o provedor exercita funções do editor tradicional, 
caracterizadas pelo poder de decidir se publica, se retira, se retarda 
ou se altera o conteúdo da notícia ou informação.  

Assim, a responsabilidade sobre conteúdos de terceiros será 

somente do autor da informação. Entretanto, se o Provedor de Conteúdo foi 

conivente na inserção da informação pode ser também responsabilizado. 

Neste sentido, expressa Santos154 que “cometido o ato gerador 

de mortificação espiritual e que abale o bem-estar psicofísico de alguém, a 

responsabilidade se estende tanto ao provedor como a pessoa que noticiou o fato 

agravante”. 

Por este motivo, é preciso que se analise cada caso antes de 

se tomar qualquer decisão a respeito da responsabilidade do Provedor de Conteúdo.  

Derradeiramente, a Responsabilidade do Provedor de 

Conteúdo vai desde o conteúdo por ele editado até o conteúdo editado por terceiro, 

delimitando apenas o grau de responsabilidade de cada um.  
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3.6 RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE SERVIÇO       

O Provedor de Serviço é a junção do provedor de acesso e o 

provedor de hospedagem. Assim, sua Responsabilidade Civil depende da atividade 

exercida pelo mesmo.  

Em relação a parte destinada ao acesso, pondera Reinaldo 

Filho155 que, “na transmissão de mensagens eletrônicas o provedor não exercita 

controle editorial, portanto, não pode vir a ser responsabilizado como se fosse editar 

as potenciais mensagens”.  

Isso se deve ao serviço prestado ser apenas de conectar o 

usuário a Rede, não interferindo de outra forma no serviço.  

Já a parte que se refere à hospedagem, esclarece Santos156: 

A hipótese mais comum na fixação da responsabilidade reside no 
caso em que os provedores são informados de que algum site ou 
página está veiculando algum fato antijurídico e infamante e nada 
fazem para coibir o abuso. A responsabilidade decorre do fato de que 
alertados sobre o fato, preferem manter a página ou o site ofensivo. 
Se não derem baixa, estarão atuando com evidente culpa e sua 
responsabilidade é solidária com o dono da página ou site.  

Se o provedor alojar páginas ou sites com conteúdo impróprio, 

ou que traga ofensas a terceiros e for notificado terá que tomar as devidas 

providências para cessar este conteúdo. Caso não o faça, poderá ser 

responsabilizado. 

3.7 DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

O Provedor está excluso de Responsabilidade Civil quando 

ocorrem fatos ou atos que impedem a concretização do nexo causal, ou seja, que 

afastam a responsabilidade do agente. 
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Para Sampaio157, as Excludentes de Responsabilidade “são 

situações cujas consequências acabam por quebrar ou enfraquecer o nexo de 

causalidade, de sorte a interferir na obrigação de indenizar o dano suportado por 

alguém.” 

O referido autor destaca as excludentes como sendo: culpa da 

vítima, fatos de terceiros e caso fortuito ou de força maior, brevemente explanadas 

para seu entendimento. 

Já Venosa158 explana que “são excludentes de 

responsabilidade que impedem que se concretize o nexo causal, a culpa da vítima, o 

fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior [...]”.  

Pereira159 vai mais além destacando que, além das excludentes 

apresentadas, ainda há a legítima defesa, o estado de necessidade e o exercício 

regular de direito, esta primeira sendo embasada no art. 188 do CC/2002160. 

Assim, destaca Cavalieri Filho161, “causas de exclusão do nexo 

causal são, pois, casos de impossibilidade superveniente do cumprimento da 

obrigação não imputáveis ao devedor ou agente". 

Desta forma, não há de se requerer a Responsabilidade Civil 

do Provedor. 

3.7.1 Da culpa da vítima 

Em certos casos, é descartada a Responsabilidade Civil se for 

comprovada a culpa da vítima.  
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Assim, nos ensinamentos de Pereira162:  

[...] a elaboração pretoriana e doutrinária construiu uma hipótese de 
escusativa de responsabilidade fundada na culpa da vítima para o 
evento danoso, como em direito romano se dizia: Quo quis ex culpa 
sua damnum sentit, non intelligitir damnum sentire.  

Num exemplo prático voltado para a realidade do dia-a-dia, 

explana Dias 163: 

Não responde, decerto, uma empresa de carris urbanos, pela morte 
do indivíduo que se atira voluntariamente sob um bonde. Aí, é 
possível menção à culpa da vítima. Suponhamos, entretanto, que 
esse indivíduo é louco. Não se pode cogitar de culpa de louco. Mas, 
por isso, responderá a empresa, quando o fato foi de todo estranho à 
sua atividade? Claro que não. 

Na mesma senda, aduz Gonçalves164: 

Quando o evento danoso acontece por culpa exclusiva da vítima, 
desaparece a responsabilidade do agente. Nesse caso, deixa de 
existir a relação de causa e efeito entre seu ato e o prejuízo 
experimentado pela vítima.  

Em determinados casos, a culpa da vítima deve ser analisada 

para se obter aquele que será responsabilizado pelo ato danoso. 

Para Sampaio165, há de se estudar sobre a culpa da vítima 

levando em consideração: 

[...] quando a conduta do agente configura mero instrumento para a 
causação do dano. Em suma, bem ora se faça presente ação ou 
omissão do agente, o fator desencadeante do dano consiste em 
conduta culposa da própria vítima. Acrescente-se, também, embora 
tenha servido, objetivamente, para o evento danoso. Diz-se nesse 
caso que há quebra total do nexo de causalidade, de sorte, a isentar 
o agente do dever de indenizar o prejudicado. [...] quando a conduta 
da vítima concorre também com a conduta culposa do agente, de 
sorte que ambas proporcionam o resultado danoso. Nesses casos, 
não há a efetiva quebra do nexo da causalidade, mas apenas o seu 
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enfraquecimento. Por consequência, não desaparece a obrigação de 
indenizar a vítima, que fica apenas atenuada. 

Assim, cabe salientar, ainda, o comentário de Rodrigues166 

destacando que: 

O evento danoso pode derivar de culpa exclusiva ou concorrente da 
vítima; no primeiro caso desaparece a relação de causa e efeito 
entre o ato do agente causador do dano e o prejuízo experimentado 
pela vítima; no segundo, sua responsabilidade se atenua, pois o 
evento danoso deflui tanto de sua culpa, quanto da culpa da vítima. 

No caso estudado da Responsabilidade Civil dos Provedores 

de Internet, a vítima pode ser responsabilizada se de alguma forma for comprovada 

sua única culpa diante de um fato ou ato que lhe tenha causado algum dano, 

excluindo do provedor toda e qualquer responsabilidade. 

 

3.7.2 Dos fatos de terceiros 

É quando tal dano teve como agente o terceiro e não aquele 

apontado como o responsável pelo ato danoso. Assim, o liame causal se interrompe. 

É o fato de terceiro.  

No entendimento de Pereira167: 

Conceitua-se em termos mais sutis a caracterização do terceiro 
como excludente de responsabilidade civil. Esta se decompõe, nos 
dois pólos ativo e passivo: as pessoas do agente e da vítima. 
Considera-se, então, terceiro qualquer outra pessoa, estranha a este 
binômio, que influi na responsabilidade pelo dano. 

E complementa: 

Mas, para que seja excludente, é mister que por sua conduta atraia 
os eventos do fato prejudicial e, me consequência, não responda o 
agente, direta ou indiretamente, pelos efeitos do dano. Exemplifica-
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se, como não sendo terceiros, os filhos, os tutelados, os 
empregados, etc. 

Num exemplo tipicamente peculiar, Dias168 ressalta que "é o 

caso do abalroamento, provocado por outrem e em razão do qual venham a sofrer 

danos os passageiros do veículo abalroado". 

Da mesma forma, segue como exemplo parte da Emenda de 

Decisões do STJ169: 

Não há de atribuir-se responsabilidade civil ao condutor de veículo 
que, atingido por outro, desgovernado, vem a colidir com coisa 
alheia, provocando-lhe dano, sendo tal situação diversa daquela em 
que o condutor do veículo, ao tentar desviar-se de abalroamento, 
acaba por causar prejuízo a outrem. Caso em tela, o prejuízo 
experimentado pelo dono da coisa danificada não guarda relação de 
causalidade com qualquer atitude volitiva do referido condutor, cujo 
veículo restou envolvido no acidente como mero instrumento da ação 
culposa de terceiro. 

Dias170, ainda, faz uma ressalva diante do fato do terceiro 

poder realmente excluir a responsabilidade do agente. 

Isto se faz mediante a exigência destes pressupostos: a) 
causalidade: escusado dizer que, se não é causa do dano, nenhuma 
influência pode o fato de terceiro exercer no problema da 
responsabilidade; b) inimputabilidade: com efeito, se o fato danoso 
pode ser imputado ao devedor, fica fora de questão apurar em que 
medida terá influído no restado, o fato de terceiro, porque não foi 
este, mas aquele, o produtor do dano; c) qualidade: terceiro é 
qualquer pessoa além da vítima e do responsável. Ressalvam-se as 
pessoas por quem o agente responde, tanto no regime delitual 
(filhos, tutelados, prepostos, aprendizes etc.) como no campo 
contratual (encarregados da execução do contrato em geral), porque 
essas não são terceiros, no sentido de estranhos à relação que aqui 
nos interessa; quando muito, algumas de tais pessoas podem ser 
consideradas terceiros para efeito do direito de regresso, mas esta 
matéria não influi nas relações entre a vítima e o responsável; d) 
identidade: o fato de terceiro há de poder ser atribuído a alguém, o 
que não quer dizer que se imponha, necessariamente, a sua 
identificação. [...] e) iliceidade: se o fato de terceiro é causa exclusiva 
do dano, não há que indagar se é ou não ilícito, para considerar-se 

                                                        

168
 DIAS, José Aguiar, Da responsabilidade civil. p. 351. 

169
 Acórdão: REsp 54444/SP (199400291710) 77005 Recurso Especial, Data da Decisão: 18/10/1994, 

Órgão Julgador: - Quarta Turma, Rel.: Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira. 
170

 DIAS, José Aguiar, Da responsabilidade civil. p. 714/715. 



 72

como causa de isenção; se, porém, concorre com o do responsável, 
este não pode alegá-lo senão quando seja culposo.  

Desta forma, pode o terceiro ser responsabilizado por dano 

vítima, e não o Provedor, ressaltando-se que este terceiro deve ser realmente o 

causador do dano e não o apontado pela vítima. 

Em casos em que um indivíduo obrigado por lei responde pela 

conduta de terceiro (in vigilando ou in eligendo) o dever de indenizar não é excluído, 

como destaca o art. 934 do CC/2002, onde “aquele que ressarcir o dano causado 

por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o 

causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz." 

 

3.7.3 Do caso fortuito ou de força maior 

O caso fortuito se refere a um evento imprevisível e inevitável. 

Já o caso de força maior refere-se a um evento até previsível, mas que nada pode 

fazer para evitá-o, como, por exemplo, a força da natureza. 

Conceituando, Sampaio171 assevera: 

[...] consiste na estipulação, inserida no contrato, por meio da qual 
uma das partes declara, com a anuência da outra, que não será 
responsável pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento, 
absoluto ou relativo, da obrigação ali contraída. Transferem-se, por 
dispositivo contratual, os riscos para a vítima.  

Di Pietro172 assim os distingue:  

Força maior é acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à 
vontade das partes, como uma tempestade, um terremoto, um raio. 
Não sendo imputável à Administração, não pode incidir a 
responsabilidade do Estado [...], caso fortuito, em que o dano seja 
decorrente de ato humano, de falha da Administração, não ocorre a 
mesma exclusão; quando se rompe, por exemplo, uma adutora ou 
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um cabo elétrico, causando dano a terceiros, não se pode falar em 
força maior. (grifo nosso) 

Da mesma forma Cavelieri Filho173 ensina que: "estaremos em 

face do caso fortuito quando se tratar de evento imprevisível e, por isso, inevitável”. 

E complementa: 

Se o evento for inevitável, ainda que previsível, por se tratar de fato 
superior às forças do agente, como normalmente são os fatos da 
Natureza, como as tempestades, enchentes etc., estaremos em face 
da força maior, como o próprio nome o diz. É o act of God, no dizer 
dos ingleses, em relação ao qual o agente nada pode fazer para 
evitá-lo, ainda que previsível. 

Em pura doutrina, distinguem-se, pois, na visão de Pereira174,  

[...] estes eventos, a dizer que o caso fortuito é o acontecimento 
natural, derivado da força da natureza, ou o fato das coisas, como o 
raio, a inundação, o terremoto, o temporal. Na força maior há um 
elemento humano, a ação das autoridades (factum principis), como 
ainda a revolução, o furto o roubo, o assalto ou, noutro gênero, a 
desapropriação.   

São excludentes de Responsabilidade; o caso fortuito baseia-

se na culpa, pois o agente não é capaz de interferir no resultado mostrando 

uma incapacidade relativa, enquanto que a força maior há incapacidade 

absoluta. 

Outrossim, Gonçalves175 destaca alguns requisitos para a 

configuração do caso fortuito, ou de força maior:  

a) o fato deve ser necessário, não determinado por culpa do devedor, 
pois, se há culpa, não há caso fortuito; e reciprocamente, se há caso 
fortuito, não pode haver culpa, na medida em que um exclui o outro. 
Como dizem os franceses, culpa e fortuito (ces sont des choses que 
hurlent de se trouver ensemble); b) o fato deve ser superveniente e 
inevitável; c) o fato deve ser irresistível, fora do alcance do poder 
humano. 
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Assim, para um melhor entendimento das Excludentes de 

Responsabilidade destaca-se o comentário final de Almeida176 a respeito. 

Dentre as excludentes da responsabilidade civil especializam-se as 
excludentes do liame causal entre a conduta e o dano. O fato da 
vítima, exclusivo ou concorrente, o fato de terceiro e o caso fortuito 
ou de força maior, são eventos que se comprovados nos autos, 
impedem a procedência da ação indenizatória. Com efeito, se 
inexiste relação de causalidade pela presença de qualquer desses 
acontecimentos, não se pode impor a obrigação de reparar. As 
razões são simples e obvias. Quem deve ressarcir o prejuízo da 
vítima é quem deu causa ao evento, e não terceiro envolvido no 
conjunto de fatos pela sorte que o destino lhe separou. Se a vítima 
provocou dano a seu patrimônio, físico ou moral, pelas mãos de 
outrem, se o fato não foi provocado pelo apontado como causador do 
evento danoso, mas sim por terceiro, se forças além da vontade dos 
envolvidos no evento que provocou dano são as únicas responsáveis 
pelo prejuízo, não existe como imputar-se a alguém, que não deu 
causa a redução patrimonial, o dever de ressarcir. 

Como o autor destaca se inexiste a relação de causalidade 

pela presença de algum destes acontecimentos, não há de se impor a obrigação de 

reparar.  

3.7.4 Da cláusula de não indenizar 

Esta Excludente está vinculada a responsabilidade contratual. 

De acordo com Sampaio177, esta cláusula 

[...] consiste na estipulação, inserida no contrato, por meio da qual 
uma das partes declara, com a anuência da outra, que não será 
responsável pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento, 
absoluto ou relativo, da obrigação ali contraída. Transferem-se, por 
dispositivo contratual, os riscos para a vítima. 

É também chamada de Convenção de Irresponsabilidade, 

como destaca Dias178:  
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A cláusula ou convenção de irresponsabilidade consiste na 
estipulação prévia por declaração unilateral, ou não, pela qual à parte 
que viria a obrigar-se civilmente perante outra afasta, de acordo com 
esta, a aplicação da lei comum ao seu caso. 

Desta forma pode-se anular restringir ou modificar de um fato 

determinadas conseqüências normais da responsabilidade do agente. 

Os efeitos, segundo Pereira179, consistem no “afastamento da 

obrigação consequente ao ato danoso. Não contém apenas uma inversão do onus 

probandi.” 

É aplicada costumeiramente em contratos de compra e venda, 

de mandato de locação de depósito bancário, de seguro, entre outros.  

 

3.8  CONDUTA PREVENTIVA DOS PROVEDORES 

Os Provedores são detentores da tecnologia voltada à Rede. 

Por este motivo, em casos de violação de imagem através de página ou site, 

mensagem ofensiva, entre outros, são somente eles que podem tirar a página do ar 

ou torná-la inacessível.  

Este procedimento caracteriza-se como uma Conduta 

Preventiva que deve partir dos Provedores, a fim de controlar dentro de seu domínio 

tudo que for nocivo ou que possa trazer dano a outrem. 

Santos180 explica que: 

As medidas tendentes à prevenção, se não servirem para eliminar de 
todo a nociva prática de utilização da internet para finalidades 
escusas, podem diminuir sua incidência. Os meios técnicos 
atualizados devem estar à disposição dos provedores para, de 
imediato, impedir o alojamento de páginas ou comunicados que 
prejudiquem terceiros. A diminuição dos danos surge quando os 
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provedores, sabendo da existência de uma página infamante, 
direcionada especificamente a alguém, age com rapidez e evita a 
propagação da notícia, nota, anúncio, seja qual modalidade for de 
escrito que difame alguém, evita que o dano seja expandido, 
tornando mais débil e menos vulnerante o ataque às afeições 
legítimas do ofendido. 

Na dúvida, esclarece Vasconcelos181: 

Deve o provedor buscar a identificação do possível autor do dano, 
utilizando-se dos meios técnicos ao seu dispor, incluindo-se 
notificações, controle e, se não proibida por lei, censura. Se há um 
conflito entre liberdade e censura, por força dos princípios 
constitucionais fundamentais, por outro lado, essa censura no mundo 
virtual não pode ser de todo abolida, quando estiver em jogo à 
possibilidade de dano irreversível praticado via internet. 

Com medidas preventivas, os provedores podem eximir sua 

responsabilidade civil em casos de violação de informações, imagem, e demais 

conteúdos expostos em sua estrutura.  

O Capítulo 3 encerrou a monografia com o estudo da 

Responsabilidade Civil dos Provedores de Internet, abordando a ocorrência de 

crime, bem como a responsabilidade civil de cada espécie de provedor de internet, 

encerrando com as excludentes de responsabilidade civil, sendo a culpa da vítima, 

fatos de terceiros, caso fortuito ou de força maior e a cláusula de não indenizar, e a 

conduta preventiva dos provedores.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em nosso ordenamento jurídico, como vimos, inexistem leis 

específicas para a regulamentação da matéria, restando a utilização do CDC. Os 

casos que envolvem ou não a aplicação de responsabilidade civil em face dos 

provedores de internet, de acesso ou de página e conteúdos tornam-se muito 

polêmicos, necessitando de reflexões aprofundadas.  

Fica evidenciado que a responsabilidade civil, na maioria dos 

casos, é atribuída ao provedor de acesso, uma vez que aqueles que se disponham a 

exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços respondem 

independentemente de culpa pelos fatos e vícios resultantes destes. (art. 3º do CDC) 

Todavia, o provedor de página também pode ser 

responsabilizado civilmente, pois é ele quem responde pelo conteúdo apresentado e 

a maneira pela qual esse conteúdo é apresentado, caracterizando porventura ofensa 

a imagem das pessoas, transgressão aos direitos conexos, lesão ao patrimônio. 

Alheios a essas responsabilidades se encontram os usuários 

desses serviços, visto que estão protegidos pelo CDC através da presunção de 

inocência, já que os usuários constituem a parte mais fraca da relação jurídica de 

consumo (art. 2º do CDC). 

Em nossa parte introdutória, vimos que a internet não é um 

fenômeno exclusivamente nacional, pois possibilita a integração de diferentes 

Estados e, conseqüentemente, diferentes ordenamentos jurídicos. Desta forma, o 

Direito Internacional é uma alternativa eficaz para a possível resolução de conflitos 

cujos provedores de acesso e de página se encontram em Estados distintos. Isto se 

acentua quando o usuário se encontra num terceiro Estado, que é distinto dos 

Estados dos provedores. 
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Assim, atribuir à responsabilidade civil à internet neste mundo 

globalizado torna-se extremamente complexo, necessitando-se de um embasamento 

doutrinário e jurisprudencial no plano internacional, no intuito de conciliar interesses 

e amenizar os conflitos, mas que, por outro lado, dificulta a identificação e punição 

dos culpados e a absolvição dos inocentes. 

A presente investigação abordou um tema polêmico que está 

entre os mais debatidos pelos órgãos da comunicação e judiciário, assim sendo não 

existirá de imediato uma solução que colocará um ponto final às controvérsias, pois 

ainda muito se discute em relação a responsabilidade civil no âmbito da internet.  

Chegamos a um patamar, carregado de dúvidas, aqui 

levantadas e que serão muito debatidas ainda procurando-se dar um ponto final ou 

uma solução diante de tal atribuição na busca dos possíveis reparadores do dano 

causado e pelos delitos cometidos na internet por vândalos e criminosos. 

Quanto ao presente trabalho, foi para mim de grande valor 

levantar estas hipóteses com a esperança de haver futuras palavras finais em nosso 

ordenamento jurídico que tratem com seriedade o tema, para que não sejamos mais 

uma vitima das estatísticas em relação aos crimes praticados na internet e os 

autores impunes. 

Com esta monografia, foi possível o aprimoramento das teorias 

do Direito ensinadas em sala de aula e sua aplicação neste estudo, sendo 

gratificante chegar ao final de um ciclo tendo a certeza de que tudo valeu à pena e 

que os conhecimentos adquiridos neste período acadêmico ainda servirão de base 

para os novos desafios que surgiram em nossas vidas.               
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ANEXOS 

JURISPRUDÊNCIAS 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE INTERNET 

 

1. EMENTA: AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- PROVEDORA DE 

INTERNET – HOSPEDAGEM DE SITES – INVASÃO DE HACKERS – FOTOS 

PORNOGRÁFICAS – ABALO NA IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA – 

RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO. 

Provado o dano ou prejuízo sofrido pela vítima, a culpa do agente e o nexo 

causal, surge a obrigação de indenizar, que só será afastada em hipóteses de 

caso fortuito ou força maior, ou se a responsabilidade pelo evento danoso for 

exclusiva da parte lesada. 

Se, por um lado, a conduta dos hackers é considerada previsível e evitável, 

atualmente, dependendo apenas da evolução tecnológica, não havendo como 

aplicar-se a excludente de força maior, por outro, a apuração da responsabilidade 

das empresas prestadoras de serviços de acesso à rede mundial depende do 

caso concreto. 

A publicidade amplamente divulgada garantindo segurança aos assinantes da 

provedora implica responsabilidade da empresa nos exatos termos da oferta 

apresentada, já que respondem os provedores pelos serviços prestados aos 

usuários por força de obrigação contratual. 

Em questão de responsabilização, há de se ter em conta se a empresa veiculou 

publicidade quanto à existência de segurança para a hospedagem dos sites, ou 

se comprovou ter informado a seus clientes, de maneira transparente, sobre as 

questões relativas às invasões dos hackers. A ausência de qualquer informação 
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nesse sentido pode dar ensejo à responsabilidade da provedora.182 

 

2. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVEDOR DE ACESSO 
E DE CONTEÚDO. INTERNET. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 1 - É responsável o provedor de conteúdo da 
INTERNET (PSI) pela divulgação de matéria que viole direito e cause dano a 
outrem, seja por calúnia, difamação ou injúria, cabendo ao mesmo residir no pólo 
passivo da demanda onde a parte que se diz ofendida postula indenização por 
danos morais. Tal responsabilidade, contudo, não se reconhece ao provedor de 
conteúdo na hipótese em que este serve unicamente de meio de divulgação de 
revista, sendo esta perfeitamente identificável e responsável na forma da lei, por 
quaisquer manifestações de pensamento, ou mesmo de informação, que venham 
a causar violação de direito. 
 
2 – Denunciação da lide. Cabível é a denunciação do autor de entrevista que, 
através de chat na Internet, manifesta pensamento sobre a honra de terceiro. 
 
Agravo parcialmente provido. 
Agravo de Instrumento N° 70003035078 
Décima Câmara Cível 
Porto Alegre 
Paulo Roberto Falcão - agravado (a) 
Terra Networks Brasil S/A – agravante 
 
2 “Os crimes praticados pela internet podem ser comprovados por muitos meios 
de provas, como interceptações telefônicas, testemunhas e outros e até por 
documento juntado aos autos, não constituindo a prova pericial nos 
computadores, difícil de ser realizada, o único meio de prova, não havendo ofensa 
ao artigo 158 do Código de Processo Penal.” (Quinta Turma, HC 92.232/RJ, 
Relatora Ministra Jane Silva, Desembargadora Convocada do TJ/MG, julgado em 
8.11.2007, unânime);183 
 

3. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVEDOR DE ACESSO 
E DE CONTEÚDO. INTERNET. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 

                                                        

182
 Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Disponível em: 

http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?tipoTribunal=2&comrCodigo=0&ano=0&txt_proce

sso=433758&complemento=0&sequencial=0&palavrasConsulta=responsabilidade%2520e%2520ci

vil%2520e%2520internet&todas=&expressao=&qualquer=&sem=&radical=%2509. Acesso em 14 

ago 2009. 

183
 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Dano moral praticado por e-mail: crime de injúria e 

responsabilidade civil. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 193, jan. 2004. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/pecas/texto.asp?id=590>. Acesso em: 14 ago. 2009 
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1 - É responsável o provedor de conteúdo da INTERNET (PSI) pela divulgação de 
matéria que viole direito e cause dano a outrem, seja por calúnia, difamação ou 
injúria, cabendo ao mesmo residir no pólo passivo da demanda onde a parte que 
se diz ofendida postula indenização por danos morais. Tal responsabilidade, 
contudo, não se reconhece ao provedor de conteúdo na hipótese em que este 
serve unicamente de meio de divulgação de revista, sendo esta perfeitamente 
identificável e responsável na forma da lei, por quaisquer manifestações de 
pensamento, ou mesmo de informação, que venham a causar violação de direito. 

2 – Denunciação da lide. Cabível é a denunciação do autor de entrevista que, 
através de chat na Internet, manifesta pensamento sobre a honra de terceiro. 184 

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR INOMINADA – DIVULGAÇÃO, 
VIA INTERNET, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CORREIO ELETRÔNICO 
HOTMAIL, DE MENSAGENS DIFAMATÓRIAS ANÔNIMAS – MEDIDA 
DIRIGIDA CONTRA O PRESTADOR DO SERVIÇO DE CORREIO 
ELETRÔNICO E OBJETIVANDO, ENTRE AS PROVIDÊNCIAS, A 
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM – CABIMENTO – Demonstrada a ocorrência de 
propagação de mensagens ofensivas a terceiros, difamando e caluniando o 
agravante, divulgadas através da Internet, via serviço de correio eletrônico, e 
anônimas, caracterizada a fumaça do bom direito e risco de lesão irreparável, é 
de ser concedida medida liminar dirigida ao prestador de serviço para que 
proceda a identificação do remetente, seu usuário, inviabilizada pelos meios 
comuns, e que bloqueie a fonte. Agravo provido.185 

 

5. APELAÇÃO CÍVEL. DES. MARIO ASSIS GONCALVES - Julgamento: 
26/02/2008 – DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 
Divulgação de informação falsa, ofensiva à honra e à imagem da vítima. Terceiro, 
equiparado a consumidor. Teoria do Risco do Empreendimento. Ação 
movida contra o provedor da Internet (e detentor de portal virtual onde se deu o 
ilícito - Inter. Forum) e contra a autora do ato inquinado. Diferentes jurisdições. 
Inexistência de conexão. Responsabilidades distintas. Legitimidade passiva ad 
causam do provedor de acesso junto à Internet. A divulgação em portal mantido 
por provedor de acesso junto à Internet de matéria produzida por terceiro que 
apresentava a vítima como pessoa que se dispôs a manter relacionamento íntimo 
com o cônjuge do autor das injúrias, constitui ilícito indenizável. Injúrias 
consubstanciadas no relato de práticas sexuais incondizentes e moralmente 
censuráveis por parte de terceiro. Tais insultos são fatos que caracterizam ofensa 
à moral da vítima. Descrição inverídica de características aleivosas a respeito da 
autora no site disponibilizado para associados de provedor de acesso à Internet. 

                                                        

184
 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Dano moral praticado por e-mail: crime de injúria e 

responsabilidade civil. 
185

 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Dano moral praticado por e-mail: crime de injúria e 
responsabilidade civil.  
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Exposição da autora a situação vexatória e humilhante perante colegas e 
conhecidos em sua área profissional. 
Site inter. Forum. Dano moral configurado. Inteligência do artigo 5º, incisos VI, IX 
e X da Constituição Federal. Pedido cumulado de obrigação de fazer, consistente 
da retirada de toda e qualquer notícia sobre a autora, e reparação de danos 
morais. Ação também movida pela autora contra a responsável pelas injúrias 
perante o Juizado Especial Cível. Inexistência de conexão. Partes legítimas. Réu, 
provedor de acesso à Internet, que admite a veiculação de informações pessoais 
de terceiros sem adotar qualquer mecanismo capaz de evitar fraudes na 
veiculação e cadastramento dos envolvimentos. Fornecedor do serviço que 
assumiu risco de causar (ou permitir que fosse causado) danos a terceiro. Dever 
de indenizar. Como prestadora de serviço, a recorrente deve agir com diligência, 
tomando todas as providências necessárias à segurança dos negócios realizados. 
Não agindo desta forma, surge a indenização por dano moral que deve ser fixada 
com moderação para que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar 
enriquecimento sem causa para a vítima, nem tão reduzido que não se revista de 
caráter punitivo e pedagógico para o seu causador. Dano moral quantificado, no 
caso concreto, segundo o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 
Condenação em honorários advocatícios fixados corretamente. Manutenção que 
se impõe da sentença. Dá-se provimento parcial ao recurso da autora e nega-se 
provimento ao recurso da ré. (2007.001.46687). 186 
 

APELAÇÃO CÍVEL. DES. MARCO ANTONIO IBRAHIM - Julgamento: 
05/03/2008 – VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL Civil. Responsabilidade Civil. Danos 
morais. Obrigação de fazer. Internet. Google.  
Ofensas publicadas em página do Orkut. Google Brasil Internet Ltda. faz parte do 
mesmo grupo empresarial da Google, Inc. que administra o provedor Orkut.com, 
estando, pois, legitimada a integrar o pólo passivo da lide. Decerto que por falta 
de previsão legal não se pode atribuir responsabilidade objetiva à empresa 
Google Brasil Internet Ltda. porque, prestando serviço gratuito aos usuários 
através do provedor Orkut, não 
estabelece com estes, relação de consumo, a teor do artigo 3º, § 2º do Código de 
Defesa do Consumidor. No caso de que se trata, não há qualquer dúvida de 
que constavam do Orkut referências infamantes à parte autora, cuja 
responsabilidade primária é do terceiro, anônimo ofensor. Entretanto, na hipótese 
dos autos, a ré agiu de forma culposa por manifesta desídia em não suprimir da 
internet as ofensas irrogadas contra a apelante. E tanto isso é verdade que 
apenas após a decisão judicial a página que continha a chula expressão foi 
retirada da internet. Por tudo isso se vê que a parte ré, embora não tenha 
responsabilidade objetiva, agiu de forma desidiosa e, portanto, culposa, ao não 
atender aos reclamos da autora para que se retirasse da internet página que a 
qualificava como p.. Ademais disso, na espécie, sequer havia margem de 
interpretação ou dúvida sobre se tal expressão configuraria, ou não, uma ofensa 
inadmissível. Em qualquer país do mundo a expressão utilizada configura grave 

                                                        

186
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://www.tj.rj.gov.br/institucional/dir_gerais/dgcon/pdf/jurisprudencia/selecao/consumidor/internet
_e_responsabilidade_civil.pdf. Acesso em 25 ago 2009.  
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ataque contra a honra de uma mulher e a ré, por isso mesmo, tinha o dever 
jurídico de tomar as providências cabíveis para fazer cessar imediatamente a 
publicação da ofensa, tal como alardeia fazê-lo em seu próprio site. Recurso 
parcialmente provido.187 
 

APELAÇÃO CÍVEL. DES. HENRIQUE DE ANDRADE FIGUEIRA - Julgamento: 
13/02/2008 – DÉCIMA SETÍMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E 
INTERNET. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. PESSOA JURÍDICA. DANO 
MORAL. 
Ação indenizatória de dano moral proposta por pessoa jurídica em razão da falha 
na prestação do serviço de telefonia e internet. A pessoa jurídica sofre lesão 
moral quando o fato lesivo causa abalo na honra objetiva consistente no bom 
nome comercial que desfruta, conforme orienta a Súmula nº 227 do E. Superior 
Tribunal de Justiça. Ainda que demonstrada a falha na prestação de serviço e o 
nexo causal, o evento não maculou o conceito da Autora, de modo que inviável o 
pedido de ressarcimento do dano moral. Recurso desprovido.188 
 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. RETIRADA DE PÁGINA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. 
CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA E À IMAGEM. ALEGADA 
RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE CONTROLADORA, DE ORIGEM 
ESTRANGEIRA. POSSIBILIDADE DA ORDEM SER CUMPRIDA PELA 
EMPRESA NACIONAL. 
 
A matéria relativa a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie 
não foi objeto de decisão pelo aresto recorrido, ressentindo-se o recurso especial, 
no particular, do necessário pré-questionamento. Incidência da 
Súmula 211/STJ. Se empresa brasileira aufere diversos benefícios quando se 
apresenta ao mercado de forma tão semelhante a sua controladora americana, 
deve também, responder pelos riscos de tal conduta.  Recurso especial não 
conhecido.189 
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