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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo promover uma análise crítica acerca do direito 

à liberdade de expressão na internet a fim de verificar seus abrandamentos e limitações. Através 

do método de abordagem indutivo e das técnicas de pesquisa bibliográfica, abordar-se-á o 

direito à liberdade de expressão como direito fundamental, previsto na Constituição Federal 

brasileira de 1988, bem como em leis infraconstitucionais. Será apresentado também, a forma 

com que esse direito é tutelado quando praticado por meio da internet, sem que ocorra a 

violação dos demais direitos fundamentais. Por fim, analisar-se-á diferentes entendimentos 

jurisprudenciais sobre o tema, os quais buscam solucionar conflitos que envolvam esse direito 

e a responsabilidade dos provedores de aplicação de internet. 

 

Palavras-chave: Direito. Expressão. Internet. Liberdade. 

 

ABSTRACT: This paper aims to promote a critical analysis about the right to freedom of 

expression on the internet in order to verify your developments and limitations. Through the 

inductive method approach and bibliographic research techniques, the right to freedom of 

expression will be approached as a fundamental right, provided in the Brazilian Federal 

Constitution of 1988, as well as in infra-constitutional laws. Will also be displayed the way in 

that this right is protected when practiced through the internet, without the violation of another 

fundamental right. Finally, will be examined the different jurisprudential understandings about 
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the theme, which seek to resolve conflicts involving this right and the responsibility of internet 

application providers. 

 

Keywords: Expression. Freedom. Right. Internet.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A liberdade de expressão é um direito fundamental garantido constitucionalmente a 

todos os cidadãos brasileiros, uma vez que assume um papel essencial na manutenção do Estado 

Democrático de Direito. 

A maneira como as pessoas se expressam foi se alterando com o tempo, de modo que 

atualmente o meio mais utilizado como instrumento de comunicação é a internet, 

principalmente através das redes sociais. O seu uso, com objetivo de promover a interação e 

como fonte para expressar opiniões de maneira pública, tornou-se algo inerente ao 

comportamento humano. Isso se deve, talvez, a fácil acessibilidade, bem como a grande 

popularização de redes sociais, somado com a liberdade que as pessoas têm de compartilhar 

conteúdos e ideias sobre diversos assuntos das mais diversas formas, como áudios, imagens e 

textos. 

Entretanto, alguns usuários exercem a liberdade de expressão de forma que acabam 

infringindo direito alheio e normas legais, fazendo com que o Estado seja acionado para 

promover ações a fim de regulamentar determinadas condutas nesse espaço. Diante dessa 

questão, o presente trabalho tem como objetivo promover uma análise crítica a respeito da 

relação entre liberdade de expressão e a utilização da internet, bem como as possíveis limitações 

ao exercício desse direito diante de violações.  

No que diz respeito a estrutura do estudo, ele foi organizado em dois capítulos, sendo 

que o primeiro deles visa abordar a liberdade de expressão sob o viés do direito brasileiro, 

especialmente sua categorização como direito fundamental inerente à dignidade da pessoa 

humana. Por conseguinte, analisar-se-á, de maneira breve, o contexto histórico nas 

constituições brasileiras até sua regulamentação na Lei n° 12.965 de 2014 (Marco Civil da 

Internet). O segundo capítulo, por sua vez, trata sobre as relações sociais na internet e a 

liberdade de expressão, bem como as consequências jurídicas que envolvem limitações.  
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A metodologia utilizada no presente estudo envolve o método de abordagem indutivo e 

as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, consistente na análise de jurisprudências e 

consulta à legislação. 

 

 

 

1. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO SOB O VIÉS DO DIREITO BRASILEIRO 

 

1.1.  O direito fundamental à liberdade de expressão 

 

A liberdade de expressão está prevista no Título II da Constituição Federal de 1988, que 

trata sobre os direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos, pois a sua proteção é 

imprescindível para a autonomia e independência individual, bem como essencial para a 

manutenção de uma estrutura democrática de Estado. Nessa esfera democrática, a liberdade de 

expressão é fundamental por garantir que os cidadãos possam se manifestar através de correntes 

políticas e ideológicas, sem que sofram repressões partindo do próprio Estado ou de outros 

membros da sociedade. 

No âmbito individual, a liberdade de expressão é necessária para garantir a liberdade de 

escolhas de cada indivíduo, bem como de garantir a expressão de ideias e crenças. Cabe 

ressaltar que essas liberdades comunicativas não abrangem apenas a participação da população 

na área política, mas também torna possível toda liberdade no que concerne a outros campos, 

como cultural, educacional e religioso, fazendo deste direito uma característica intrínseca à 

dignidade da pessoa humana. 

Sendo assim, a liberdade de expressão torna-se condição necessária para o exercício da 

cidadania e ao desenvolvimento e manutenção de um Estado democrático, no qual a sociedade 

possa se manter bem informada, tendo liberdade para o diálogo e a apresentação de opiniões, 

bem como uma relevância na participação de seus sistemas políticos e jurídicos (TORRES, 

2013, p. 61-62). 

Contudo, alguns valores assegurados nas normas constitucionais podem sofrer 

constrangimentos sobre o exercício da liberdade de expressão, como por exemplo, a dignidade 

da pessoa humana, a qual deve ser englobada em uma esfera universal. Dessa forma, diversos 

pactos e tratados internacionais adotaram medidas a fim de estabelecer normas e direitos 

fundamentais inerentes à vida humana, como o “Pacto Internacional de Direitos Civis e 
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Políticos”, adotado pela XXI Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e ratificado pelo Brasil, dispõe em seu artigo 19 que: 

 

1. ninguém poderá ser molestado por suas opiniões. 

2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a   liberdade 

de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, 

independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em 

forma impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha. 

3. O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará deveres 

e responsabilidades especiais. Conseqüentemente, poderá estar sujeito a certas 

restrições, que devem, entretanto, ser expressamente previstas em lei e que se façam 

necessárias para: 

a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 

b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas. (BRASIL, 

1992). 

 

 Ainda no campo da internacionalização dos direitos à dignidade da pessoa humana, a 

liberdade de expressão é assegurada também pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

que foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, aduz em seu 

artigo XIX que: 

 

Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 

liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir 

informações e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.  (ONU, 

1948, p. 10) 

 

 Entretanto, apesar da liberdade de expressão ser um direito fundamental, seu exercício 

deve seguir alguns parâmetros como limitações, de modo que possa ser efetivado sem causar 

prejuízos a outrem, ou ainda, colidir com outros direitos fundamentais, como, por exemplo, o 

direito à privacidade, a honra e a imagem.  

A liberdade de expressão não pode ser alvo de censura prévia, justamente por se tratar 

de um direito fundamental à proteção da dignidade da pessoa humana. Porém, em casos de 

excessos no seu exercício, deverá, por meio de juízo de ponderação, ser arguido a forma mais 

justa a fim de tutelar o direito à livre manifestação e o direito alheio afetado, podendo ser 

responsabilizado tanto na esfera civil quanto na esfera penal aquele que exerça de forma 

irregular o direito à liberdade de expressão. 

 

1.2.  A constitucionalização do direito à liberdade de expressão e o marco civil da internet 

 

A liberdade de expressão, historicamente, surgiu com o liberalismo político, doutrina 
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esta que se preocupa diretamente com a individualidade, e que rege certa limitação do poder 

estatal sobre as liberdades individuais.  

No Brasil, esse direito foi garantido ainda na época imperial, pela Constituição Política 

do Império do Brasil, outorgada em 1824 pelo primeiro imperador brasileiro Dom Pedro I. No 

Título VIII da primeira carta magna brasileira estava constitucionalmente assegurada a 

liberdade de expressão, conforme o artigo 179, inciso IV: 

 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 

Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 

(...) 

IV. Todos podem communicar os seus pensamentos, por palavras, escriptos, e 

publical-os pela Imprensa, sem dependencia de censura; com tanto que hajam de 

responder pelos abusos, que commetterem no exercicio deste Direito, nos casos, e 

pela fórma, que a Lei determinar. (BRASIL, 1824, [s. p]) 

 

 Nesta Carta Constitucional pode-se perceber a primitiva ideia da liberdade de expressão, 

onde os possíveis abusos cometidos no exercício deste direito deveriam ser devidamente 

responsabilizados, nos casos em que a lei determinava.  

Em 24 de fevereiro de 1891 foi promulgada a Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, que permaneceu com a ideia de responsabilização de cada indivíduo pelo 

possível abuso que venha a cometer sobre o exercício desse direito, porém inovou-se neste 

diploma legal a concepção da vedação ao anonimato. 

Em 16 de julho de 1934 foi promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos 

do Brasil, que, no seu artigo 113, inciso 9, continha um conceito sobre a livre manifestação do 

pensamento um pouco mais distinto, por se tratar de um período pós-guerra, algumas 

características permaneceram sobre à Constituição, de modo que não se tolerava a propaganda 

de guerra ou de processos violentos. Verifica-se também, algumas limitações ao direito de 

manifestação do pensamento, como por exemplo, à possibilidade de censura em casos de 

espetáculos e diversões públicas. Cabe destacar que foi a partir desta Carta Magna que passou 

a ser assegurado o direito de resposta.  

Após a Revolução de 1930, a República dos Estados Unidos do Brasil sofreu um golpe 

de Estado pelo então Presidente da República Getúlio Vargas, qual foi denominado de Estado 

Novo, implementando a nova Constituição Federal de 1937. Neste período, houve certo 

retrocesso ao direito à liberdade de expressão, conforme se observa em seu artigo 122, inciso 

15: 
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Art 122 - A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o 

direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

15) todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, oralmente, ou por 

escrito, impresso ou por imagens, mediante as condições e nos limites prescritos em 

lei. 

A lei pode prescrever: 

a) com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a censura prévia da 

imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão, facultando à autoridade 

competente proibir a circulação, a difusão ou a representação; 

b) medidas para impedir as manifestações contrárias à moralidade pública e aos bons 

costumes, assim como as especialmente destinadas à proteção da infância e da 

juventude; 

c) providências destinadas à proteção do interesse público, bem-estar do povo e 

segurança do Estado. (BRASIL, 1937). 

 

Verifica-se neste contexto, certa limitação ao direito de liberdade de expressão, pois o 

inciso acima descreve que os cidadãos possuem o direito de manifestar seu pensamento 

“mediante as condições e nos limites prescritos em lei”. Compulsa-se também, a preocupação 

do Estado em “garantir a paz pública” e o “bem-estar do povo”, a qual admitia possíveis 

censuras prévias contra os indivíduos. 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial e a devida deposição de Getúlio Vargas do 

cargo de Presidente da República, começaram a surgir movimentos com o intuito de 

redemocratizar o Brasil. Sendo assim, em 18 de setembro de 1946 foi promulgada a nova 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil, retomando o que havia sido disposto sobre a livre 

manifestação do pensamento assegurada na Constituição de 1934, agora no artigo 141, §5º do 

Texto.  

Nesta Carta Magna não havia mais censura prévia, exaurindo o disposto na antiga 

Constituição de 1937, porém, continuou não sendo tolerada “propaganda de guerra” e de 

“processos violentos”. Houve também inovações no sentido da vedação a manifestações 

preconceituosas sobre raça ou classe. 

Em 31 de março 1964, o então Presidente da República João Goulart sofre um golpe de 

Estado e o Brasil passou a ser governado pelo regime militar. Surgiu então, a Constituição 

Federal de 1967, que previa a liberdade de expressão nos seguintes termos: 

 

Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais 

a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

§ 8º - É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica e a 

prestação de informação sem sujeição à censura, salvo quanto a espetáculos de 
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diversões públicas, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que 

cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e 

periódicos independe de licença da autoridade. Não será, porém, tolerada a 

propaganda de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe. 

(BRASIL, 1967).  

 

Embora a Constituição vigente de 1967 trata-se da livre manifestação do pensamento, 

havia certa limitação e censura prévia, conforme se depreende da leitura do artigo 151 desse 

dispositivo que impõe grave sanção a quem usufruir dessa liberdade para atentar contra a ordem 

democrática. No entanto, não há definição legal expressa sobre o que seria esse possível 

atentado a ordem democrática, podendo assim, ser configurado uma série de condutas a incorrer 

em repressão pelos militares que se encontravam no poder. 

Neste período, os indivíduos tinham grandes dificuldades no exercício desse direito, 

justamente pelo fato de se verificar na prática a ocorrência de diversas formas de censura, 

relacionada a perseguição política e a repressão a quem era contra o governo. Isto fez com que 

veículos de mídia na época, como livros, revistas, peças teatrais e musicais, bem como canais 

de rádio e televisão, fossem censurados sem um procedimento legal. 

 Após o fim do regime militar, em 1985, o direito à liberdade de expressão voltou a ser 

assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sendo esta batizada 

de Constituição Cidadã por estabelecer um vasto rol de princípios fundamentais e democráticos 

no país. Na ocasião, ocorre o fim da censura prévia aos indivíduos e à veículos de mídias, bem 

como às peças teatrais, filmes, jornais e revistas. 

A Constituição Federal de 1988 assegurou em seu Título II, que trata sobre os direitos 

e garantias fundamentais, a livre manifestação do pensamento, conforme se verifica no inciso 

IV do artigo 5º: “(...) IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”; 

como também no inciso IX do mesmo dispositivo: “(...) IX - é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 

(BRASIL, 1988)”. 

 Consequentemente, como se trata de um direito fundamental, este deve ser assegurado 

e exercido por todos os indivíduos, sem que haja qualquer tipo de censura ou licença, a fim de 

resguardar o devido respeito à dignidade da pessoa humana e aos ditames da liberdade. 

Como o direito à liberdade de expressão passou por diversas alterações durantes as 

Constituições brasileiras, a forma como se efetiva o seu exercício, por conseguinte, também 

sofreu mudanças. Os meios de comunicação evoluíram de maneira considerável, de modo que 
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a rapidez com que as pessoas se expressam, trocam informações e transmitem dados, foi 

potencializada, principalmente devido ao uso da internet e redes sociais. 

No início do século XXI, a internet deixou de ser uma ferramenta apenas para fins 

militares, científicos e comerciais, passando a ser usada também em ambientes domésticos 

(popular), fornecendo ao seu usuário um elevado número de instrumentos, onde a facilidade e 

rapidez desse mecanismo é propício para o sucessivo aumento no número de usuários neste 

meio. Dentre eles, encontram-se ambientes de interação e comunicação, abertos para que cada 

sujeito expresse suas opiniões e suas preferências sobre os mais diversos assuntos, ambientes 

popularmente conhecidos como redes sociais (CALAZANS; LIMA, 2013, p. 11). 

Segundo um estudo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 

2017, o Brasil contém cerca de 126,3 milhões de usuários de internet, sendo que grande parte 

faz o uso de redes sociais. Dedicado, na sua maioria, ao uso de aplicativos de mensagens 

instantâneas, como o WhatsApp e serviços de compartilhamento de imagem e vídeo - 

Instagram, Facebook e YouTube (IBGE, 2018). 

As redes sociais, portanto, representa um dos meios mais utilizados pelas pessoas para 

manifestarem as suas opiniões hoje em dia. Contudo, devido ao mau uso dessas ferramentas 

por usuários que agem de má fé, fez-se necessário a restrição de certas condutas, de modo que 

a legislação infraconstitucional buscou estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para 

o uso da internet no Brasil, especialmente com a Lei nº. 12.965/2014, denominada Lei do Marco 

Civil da Internet (MCI).  Seu fundamento consiste no respeito à liberdade de expressão, 

conforme se verifica no caput do artigo 2º ao disciplinar que o “uso da internet no Brasil tem 

como fundamento o respeito à liberdade de expressão” (BRASIL, 2014). 

O artigo 3º da referida Lei apresenta os princípios que disciplinam o uso da internet no 

Brasil, entre eles, a garantia da liberdade de expressão: “Art. 3º A disciplina do uso da internet 

no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e 

manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. (BRASIL, 2014)”. 

No artigo 8º do MCI, é enfatizada a condição desse direito para a justa convivência da 

sociedade na internet, nesse sentido: “a garantia do direito à privacidade e à liberdade de 

expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet.” 

(BRASIL, 2014). 

Vale ressaltar, que o Marco Civil da Internet garantiu o acesso rápido ao judiciário para 

as demandas que envolvam o ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos 
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disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, 

por meio dos juizados especiais, conforme o §3º do artigo 19 da Lei nº. 12.965/14: 

 

§ 3º. As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos 

disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de 

personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores 

de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais. 

(BRASIL, 2014) 

 

Não sendo um direito absoluto, a liberdade de expressão pode sofrer vedações, caso em 

que se faz necessário o uso de regulamentações legais, conforme dizeres de Tôrres, a “atuação  

do Estado direcionada à garantia de mediação entre grupos sociais minoritários e majoritários 

no domínio da comunicação” deve ser legítimo para dirimir possíveis conflitos de direitos, a 

fim de impor um limite ao direito de liberdade de expressão (TORRES, 2013, p. 71). 

Portanto, a liberdade de expressão deve ser fundamentalmente garantida para a eficaz 

neutralidade do uso da internet, bem como para assegurar os demais princípios básicos, 

ocorrendo sua vedação somente em casos de clara violação e tão somente após decisão judicial. 

Sendo assim, o Marco Civil da Internet é um grande avanço jurídico, visto que sua 

aplicabilidade é indispensável para as interações sociais e utilização da internet no Brasil, uma 

vez que há um crescimento elevado do número de usuários que se utilizam das redes sociais e 

meios de comunicação digital para se expressar, com isso, faz-se necessário determinado 

respaldo legal a fim de tutelar direitos, deveres e obrigações oriundos dessa relação. 

 

 

2. AS RELAÇÕES SOCIAIS NA INTERNET E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

2.1.  Limites à liberdade de expressão na internet  

 

Conforme mencionado acerca do direito à liberdade de expressão e a forma com que as 

ferramentas que os indivíduos utilizam para exercer esse direito evoluíram, as normas jurídicas 

também tiverem que se adaptar a essa evolução, a fim de resguardar e tutelar o pleno exercício 

desse direito para que não ocorra a colisão com outros direitos fundamentais, principalmente, 

direitos de personalidade, como à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. 

Tendo em vista que a Constituição assegura o livre exercício do direito à liberdade de 

expressão “  independentemente de censura ou licença”, conforme a parte final do art. 5º, inciso 
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IX, não poderia o Poder Público intervir para evitar publicações lesivas aos direitos da 

personalidade. Contudo, o inciso X, do mesmo regramento, dispõe que: “X - são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 

pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (BRASIL, 1988). 

Significa, portanto, nas palavras de Gilmar Mendes que “após a violação do direito tido 

pela Constituição como inviolável, poderá o eventual atingido pedir a reparação pela lesão 

sofrida” (MENDES, 1994, p. 297). Ou seja, a partir do momento que determinada publicação 

vem a ferir algum direito da personalidade de outrem, se caso não for possível obstar a 

divulgação do conteúdo lesivo, caberá a indenização pelo dano cometido. (MENDES, 1994, p. 

297). 

No próprio Texto constitucional, mais especificamente no art. 5º, inciso IV, há uma 

limitação sobre o exercício do direito à liberdade de expressão, consistente no anonimato. 

Assim, no caso de publicações lesivas a terceiro, para que se possa assegurar o devido 

ressarcimento pelo provável dano causado, o Texto constitucional já estabelece e veda o 

anonimato, devendo então, o indivíduo que se expressar por meio da internet se identificar 

como responsável. Segundo Pedro Lenza (2012, p. 981) “a Constituição assegurou a liberdade 

de manifestação do pensamento, vedando o anonimato. Caso durante a manifestação do 

pensamento se cause dano material, moral ou à imagem, assegurasse o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização”. 

Porém, essa identificação não é tão simples de acontecer, principalmente se tratando de 

postagens em grupos e fóruns virtuais, pois é muito mais fácil disseminar determinadas 

informações sob a cortina do anonimato, principalmente se forem de cunho delituoso (ROCHA, 

2017, p. 16).  

 

A proibição ao anonimato é ampla, abrangendo todos os meios de comunicação 

(cartas, matérias jornalísticas, informes publicitários, mensagens na internet, notícias 

radiofônicas ou televisivas, por exemplo).  

Vedam-se, portanto, mensagens apócrifas, injuriosas, difamatórias ou caluniosas. A 

finalidade constitucional é destinada a evitar manifestação de opiniões fúteis, 

infundadas, somente com o intuito de desrespeito à vida privada, à intimidade, à honra 

de outrem; ou ainda, com a intenção de subverter a ordem jurídica, o regime 

democrático e o bem-estar social. (MORAES, 2006, p. 207). 

 

Sendo assim, a legislação brasileira endossa os delitos de injúria (que está ligada à honra 

subjetiva), difamação e a calúnia (que são relativas à honra objetiva do indivíduo), que podem 

valer-se contra à intimidade, à privacidade, à imagem e à honra de um indivíduo, o que 
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comumente se verifica na internet, levando em consideração sua amplitude de acesso. O Poder 

Público assegura o direito de resposta, bem como indenização pecuniária pelo dano moral 

causado, ou até mesmo, na esfera penal, que o sujeito ativo seja condenado à prisão. 

Regulamentando, nesses termos, o exercício do direito à liberdade de expressão. 

Contudo, os crimes de injúria, difamação e calúnia, são tipos de ação penal privada, ou 

seja, depende da iniciativa do ofendido para a existência de ação penal. Não cabendo ao Estado 

ser ativo no ingresso da ação, em prol de direito que corresponde a determinado indivíduo 

(BARROS FILHO, 2006, p. 62). 

O Estado exercer o papel de garantidor da ordem pública e democrática de direito, do 

mesmo modo, deve garantir a livre manifestação de pensamento sem que ocorra censura prévia, 

em caráter de exame ou análise de determinada matéria ou publicação vinculada à internet. No 

entanto, por se tratar de um direito que possa causar prejuízos a um bem jurídico alheio, ele 

acaba sofrendo algumas limitações, a fim de que seu exercício possa ocorrer de maneira 

harmônica sem que haja a colisão de direitos. Logo, não deve o indivíduo, no exercício do se 

direito, exceder e ultrapassar os limites fixados em lei, caso contrário, cabe ao Poder Público 

sanar eventuais danos. 

 

2.2.  A jurisprudência brasileira acerca da liberdade de expressão e a responsabilidade 

dos provedores de aplicação de internet 

 

Por se tratar de um direito fundamental exercido cotidianamente pelos milhares de 

usuários na internet, bem como pelo frequente uso irregular desse direito, é corrente a demanda 

judiciária em ações que tratam sobre a matéria da liberdade de expressão. 

Um desses casos envolve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, 

proferida no ano de 2017, acerca do Agravo de Instrumento interposto sobre a decisão tomada 

pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santana do Ipanema, que, nos autos de 

Ação de Ressarcimento com pedido de Antecipação de Tutela, lidava sobre o enunciado de que 

foram vinculadas informações falsas e vexatórias a respeito da Requerente da presente ação, 

em determinado site na internet, levando a mesma a sofrer diversos constrangimentos. Nesse 

sentido, acórdão:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO. 

ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA E À 

PRIVACIDADE RESPONSABILIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET. 
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INDICAÇÃO EXPRESSA DAS URL`S (UNIFORM RESOURCE LOCATOR), 

ENDEREÇO NA INTERNET. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1º DA LEI Nº 

12.965 DE 23 DE ABRIL DE 2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. 1. O direito 

de crítica e de livre manifestação de pensamento, que teve seu alcance majorado em 

razão da própria natureza da internet, não tem o condão de se sobrepor aos direitos 

fundamentais da honra e da privacidade daquele que foi alvo das críticas 

desabonadoras. 2. A difusão de manifestação de opinião crítica e pensamento, via 

internet, tem limites na violação da honra alheia e, em razão disso, consequências para 

aqueles que de alguma forma colaboraram para o acontecido, tais como o provedor 

de internet que disponibilize o conteúdo hostil. 3. A jurisprudência tem reiteradamente 

atribuído responsabilidade ao provedor, como no caso dos autos, quando devidamente 

comunicado que texto ou imagem, expressamente indicados como ofensivos, não 

procede de forma ágil em retirá-los da rede, devendo o mesmo responder 

solidariamente com o autor direto do dano. 4. De igual modo, o provedor é 

considerado responsável quando não mantiver um sistema ou não encetar medidas, 

quando lhe for indicada a URL (Uniform Resource Locator), endereço na internet, 

para propiciar a identificação do usuário responsável pela divulgação a fim de coibir 

o anonimato. 5. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL – AI: 08003661920168020000 AL 0800366-

19.2016.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 

28/09/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2017) 

 

Conforme se extrai do julgado, a partir do momento que determinada matéria ofensiva 

venha a causar dano ao direito fundamental de outrem, seja de cunho íntimo, privado, em 

relação à honra ou a imagem, surge o direito de reparação. Em se tratando de publicação 

vinculada por meio da internet, onde o público alvo pode ser de escala global, sobrepõe-se 

outros direitos fundamentais em detrimento ao direito à liberdade de expressão, pois foi por 

meio deste que se causou a lesão moral e/ou material à terceiro. Portanto, o Egrégio Tribunal 

determinou a responsabilização solidária do provedor do conteúdo em realizar a retirada do 

material ofensivo, em conformidade com o Art. 19 da Lei nº. 12.965/2014 (Marco Civil da 

Internet), leia-se:  

 

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o 

provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente 

por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial 

específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu 

serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como 

infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário (BRASIL, 2014). 

 

O referido Artigo retro mencionado, trata sobre a responsabilidade civil por atos de 

terceiros, que segundo Benjamim Pereira Mota Júnior “diz respeito à responsabilidade do 

provedor de aplicações com uma conduta que não é a dele, mas sim a de um usuário que utiliza 

dessa plataforma e posta um determinado conteúdo ilícito” (MOTA JUNIOR, 2017, p. 50). 

Contudo, mesmo antes da entrada em vigor da Lei do Marco Civil da Internet, essa 

espécie de responsabilização era aplicada por meio do Código Civil e do Código de Defesa do 
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Consumidor. Conforme podemos analisar da jurisprudência a seguir, que traz matéria similar a 

anterior mencionada, onde, no ano de 2012 o Superior Tribunal de Justiça proferiu o seguinte 

entendimento, conforme o acórdão de Recurso Especial: 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVEDOR. 

MENSAGEM DECONTEÚDO OFENSIVO. RETIRADA. REGISTRO DE 

NÚMERO DO IP. DANO MORAL.AUSÊNCIA. PROVIMENTO. 1.- No caso de 

mensagens moralmente ofensivas, inseridas no site de provedor de conteúdo por 

usuário, não incide a regra de responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, 

parágrafo único, doce. Civil/2002, pois não se configura risco inerente à atividade do 

provedor. Precedentes. 2.- É o provedor de conteúdo obrigado a retirar imediatamente 

conteúdo ofensivo, pena de responsabilidade solidária com o autor direto do dano.3.- 

O provedor de conteúdo é obrigado a viabilizar a identificação de usuários, coibindo 

o anonimato; o registro do número de protocolo (IP) dos computadores utilizados para 

cadastramento de contas na internet constitui meio de rastreamento de usuários, que 

ao provedor compete, necessariamente, providenciar.4.- Recurso Especial provido. 

Ação de indenização por danos morais julgada improcedente. (STJ - REsp: 1306066 

MT 2011/0127121-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 

17/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2012) 

 

Portanto, faz-se necessário elencar a evolução normativa a respeito da responsabilidade 

dos provedores de aplicação de internet no que diz respeito à responsabilidade civil destes por 

danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. 

Anteriormente à aplicação da Lei nº. 12.965/2014, empregava-se para casos em dano 

causado por terceiro, o que dispõe no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor de 1990, 

nas ocorrências com defeito na prestação de serviço; e o disposto no artigo 927 do Código Civil 

de 2002, com base na teoria do risco, a qual prevê a obrigação de reparar o dano 

independentemente de culpa, quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar risco 

ao direito de outrem. 

Logo, era entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, que a partir do momento que 

determinada matéria viesse causar dano a outrem, a mesma deveria ser removida com o mero 

pedido do interessado, sob pena do provedor responder civilmente pelos danos causados. 

Com a aplicação do Marco Civil da Internet, o legislador buscou meios de regulamentar 

a forma com que os provedores de aplicação de hospedagem fossem responsabilizados pelo 

conteúdo publicado por terceiros. 

Assim, a partir das jurisprudências dos diversos tribunais pátrios, faz saber que o 

provedor de site na internet não tem responsabilidade objetiva perante as publicações e matérias 

vinculadas por meio de seus usuários. Contudo, no caso de ofensa à um direito fundamental 

causado pelo exercício do direito à liberdade de expressão por um usuário da rede, fica em sede 
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judicial o provedor responsável pela imediata retirada do conteúdo, sob pena de responder pela 

responsabilidade solidária com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.  

Dessa forma, os provedores de aplicação de hospedagem devem fornecer, com suporte 

do endereço do código IP (Internet Protocol), os dados cadastrais de usuários que cometam atos 

ilícitos pela internet, mesmo que esses fatos possam ter ocorridos antes da entrada em vigor da 

Lei do Marco Civil da Internet, para que seja possível a identificação do ofensor através dos 

dados de conexão e registros utilizados, com base no princípio da vedação ao anonimato. 

Depreende-se, portanto que, o modo que os indivíduos se relacionam foi se 

transformando juntamente com a evolução tecnológica por meio das mídias virtuais, fez-se 

necessária a aplicabilidade de uma norma legal com intuito de resguardar juridicamente os 

direitos essenciais aos usuários da rede online para que, tanto os que utilizam desse meio para 

se expressar, transmitir e compartilhar informações, assim como os provedores de aplicação de 

hospedagem, possa sentir-se seguro para que, em caso de violação de direitos e deveres 

fundamentais no exercício do direito à liberdade de expressão por meio da internet, haja tutela 

jurisdicional para que seja elucidados casos de abusos, bem como, para que seja próspera a 

convivência e a troca de informações entre os usuários da rede, com base no respeito à 

dignidade da pessoa humana e do estado democrático de direito. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abordou-se no decorrer do presente estudo o tema atinente aos limites da liberdade de 

expressão na internet, tendo em vista o crescente número de usuários que se utilizam deste meio 

para exercer aquele direito. Em que pese seja ele hoje um direito fundamental garantido de 

forma progressiva ao longo das Constituições do Brasil, não se trata de um direito absoluto, 

uma vez que poderá ser restringido devido aos casos de abusos que repercutem em violações 

de outros direitos fundamentais. 

Observou-se que a liberdade de expressão foi regulamentada no ordenamento jurídico 

brasileiro desde a Constituição de 1824, mas que assumiu um caráter preponderante com o 

advento da Carta Constitucional de 1988, circunstância na qual passou a ser atrelado, na sua 

maioria, ao uso da internet, principalmente das redes sociais. Devido a isso, fez-se necessário 

que o poder legislativo buscasse regulamentar tal matéria, a fim de estabelecer princípios, 
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garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, o que se fez por meio da Lei nº. 

12.965/2014, denominada Marco Civil da Internet. 

Com o Marco Civil da Internet,  foram adotados alguns critérios para a 

responsabilização civil dos provedores de hospedagem,  inovação que se faz de suma 

importância para a tutela da liberdade de expressão na internet, pois, a partir da referida Lei, os 

provedores de aplicações passaram a ser responsabilizados somente após o descumprimento de 

ordem judicial que especificamente estabeleça a remoção de determinado conteúdo online, 

evitando assim que sejam realizadas retiradas arbitrárias de conteúdos, afastando possíveis 

censuras prévias, já que o provedor obtém maior segurança jurídica sobre o que deve ou não 

ser retirado do ar. 

Os limites impostos à liberdade de expressão e suas consequências jurídicas no âmbito 

da internet, deveu-se também pela facilidade de o autor camuflar-se na cortina do anonimato 

perante postagens ou manifestações realizadas por meio da internet, o qual é amplamente 

vedada no exercício do direito à liberdade de expressão pela Constituição Federal. 

Alcançados os objetivos específicos do presente estudo, por fim, cabe destacar a 

importância do Estado enquanto garantidor dos direitos fundamentais inerentes à dignidade do 

ser humano. Não pode o Poder Público agir coercitivamente e restringir por meio de censura 

prévia direito que é essencial para a manutenção da ordem pública e do Estado Democrático de 

Direito. Permite-se apenas, limitações no intuito de inibir possíveis crimes à honra, à imagem, 

à intimidade e à privacidade dos indivíduos, bem como repressões no caso de danos causados. 
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