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RELACIONAMENTOS 

 

 

Isabela Bonifácio Alda Cutolo 

 

 

RESUMO 

 

Os sites de relacionamentos trouxeram um novo modo de se relacionar e conhecer pessoas, e 

apesar de todo o lado positivo da interação, os conflitos passaram a ser rotina no mundo 

virtual. Toda vez que um usuário ofende a honra e a imagem de outro usuário virtualmente, 

comete um ato ilícito e poderá ser responsabilizado por este, seja em via moral ou material. O 

presente trabalho foca em esclarecer que, apesar de haver tanta liberdade e falta de 

regulamentação específica, a Internet e os sites de relacionamentos, não são uma “terra sem 

lei”. O Marco Civil da Internet interveio para preencher algumas lacunas, e as jurisprudências, 

mesmo não sendo uníssonas, se encarregam de responsabilizar os agentes infratores virtuais, 

seja este usuário ou até mesmo o provedor de hospedagem do site de relacionamento. Este 

tema apesar de muito abordado, está em evolução constante, obrigando o mundo jurídico a se 

evoluir na mesma velocidade que os sites de relacionamentos e a Internet, para não correr o 

perigo de se restar defasado. 

 

Palavras-chave: Direito Civil. Direitos da Personalidade. Direito Virtual. Internet. Provedor.  

 

 

A RESPONSABILIDADE PELO DANO À IMAGEM E À HONRA NOS SITES DE 

RELACIONAMENTOS (RESPONSIBILITY FOR DAMAGE TO IMAGE AND HONOR ON RELATIONSHIP 

SITES) 

ABSTRACT 

 

The social networking sites brought a new way of relating and meeting people, and despite all 

the positive side of the interaction, conflicts have become routine in the virtual world. 

Whenever a user offends the honor and image of another user virtually, he or she commits an 

illegal act and could be held responsible for it, whether in moral or material ways. The present 

work focuses on clarifying that, although there is so much freedom and lack of specific 

regulation, the Internet and social networking sites are not a “land without law”. The Marco 

Civil da Internet intervened to fill some gaps, and the jurisprudence, although not being 

unison, is responsible for making virtual offending agents responsible, be it this user or even 

the hosting provider of the social networking site. This topic, although much discussed, is 

constantly evolving, forcing the legal world to evolve at the same speed as social networking 

sites and the Internet, so as not to run the risk of remaining outdated. 

 

Keywords: Civil Right. Personality Rights. Virtual Right. Internet. Provider. 
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1. INTRODUÇAO 

 

A mundialização da Internet e dos sites de relacionamentos criaram um mundo à parte 

da vida real. Boa parte das coisas migrou para o virtual, as amizades, os relacionamentos 

amorosos, as relações de trabalho etc. Nesse mundo virtual, a falta de percepção entre a 

realidade e a Internet, fez com que as pessoas adentrassem em um mundo particular em que se 

achavam inatingíveis.  

Essa atitude abriu precedentes para a violação de direitos constitucionais, de direitos 

fundamentais, ainda, de direitos à honra e à imagem e muitos outros. Porém, a 

regulamentação sobre o uso da Internet e seus abusos, por serem escassos, deixavam espaços 

para que isto ocorresse. Com imagem e honra violada, a divulgação de conversas, fotos 

íntimas, ameaças à reputação e violência verbal se tornaram a rotina virtual de alguns 

usuários. 

Assim, por não ter uma regulamentação específica, todos os direitos legalmente 

garantidos estavam sendo violados, dia após dia, sem que houvesse nenhuma 

responsabilização, seja dos provedores de Internet, seja dos usuários, com o virtual     

tornando-se uma “terra sem lei”, onde as vítimas apenas eram aconselhadas a não se exporem 

ou fazerem uso da ferramenta que, inicialmente, tinha o condão de inclusão.  

Com todas as consequências que surgiram dos litígios causados virtualmente e a 

exiguidade de leis específicas, os jurisdicionados se viram obrigados a tomar como evidência, 

os próprios casos ocorridos neste âmbito. Então, neste parâmetro, abordam-se neste trabalho 

os direitos fundamentais relacionados à honra e à imagem e sua evolução histórica, 

juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, busca-se esclarecer até onde 

podem ir os usuários de sites de relacionamentos e seus provedores, ainda, a forma como 

serão responsabilizados no âmbito civil e penal.  

As análises a seguir irão introduzir algumas reflexões sobre as lacunas legislativas e 

jurisprudenciais e sobre como o judiciário se viu compelido a adentrar no meio virtual para 

reacender as garantias fundamentais da pátria Constituição Federal. 
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1.1 METODOLOGIA 

 

Para a construção deste artigo serão analisadas legislações, doutrinas e entendimentos 

jurisprudenciais acerca do tema proposto, obtidos por meio de revisão bibliográfica para, em 

seguida, utilizando-se do método hipotético-dedutivo, apresentar as formas de 

responsabilização por danos à imagem em sites de relacionamentos aceitos e praticados no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste artigo é analisar a responsabilização pelos danos à imagem 

causada aos indivíduos nos sites de relacionamentos.  

Nessa mesma toada, buscando atingir o objetivo geral, tem-se como objetivos 

específicos a conceituação e a análise do direito à honra e à imagem como fundamentais aos 

indivíduos. Apresentação e análise da responsabilidade civil e criminal relativamente aos 

danos à honra e à imagem, análise legislativa e jurisprudencial acerca da responsabilidade dos 

usuários e dos provedores de sites de relacionamentos quando causados danos à honra e à 

imagem de outrem. 

 

 

2 DIREITO À HONRA E À IMAGEM 

 

2.1 BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

A princípio, para explanar a evolução histórica do direito à honra e à imagem, cabe 

conceituar imagem, para, após adentrar no direito de imagem, a fim de que não haja uma 

interpretação ou conceito errôneo ou até mesmo uma confusão entre a honra, identidade, 

intimidade, vida privada e demais direitos fundamentais inerentes aos indivíduos. 

Quando se conceitua imagem, Walter Moraes (2011, p. 370) simplifica que “toda 

expressão formal e sensível da personalidade é imagem para o direito. A ideia de imagem não 

se restringe, portanto, à representação visual da pessoa (...)”, e ainda acrescenta que “imagem 
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não é só o aspecto físico total do sujeito (...) mas também as partes destacadas do corpo, desde 

que por elas se possa reconhecer o indivíduo são imagem na índole jurídica”1.  

Outrora, a imagem era apenas o visual, uma representação de uma determinada 

pessoa. Porém, hoje, esse contexto é muito vago e mesquinho, devendo ser desenvolvido em 

outras vertentes. Não se deve restringir a imagem apenas a uma fotografia, por exemplo. Esta 

também deve ser vista pela sua forma individual, como é também enxergada pela sociedade, 

formando a expressão da sua personalidade. Afinal, segundo Moraes (2011, p. 64) a imagem 

“carrega consigo não só um fator de identificação, mas também de comunicação, de tal sorte 

que a representação do aspecto físico pode evocar uma série de sentimentos e associações, 

bem como é capaz de por si só transmitir uma mensagem”2. 

Sendo assim, ao conceituar imagem, não pode se levar em consideração apenas o 

aspecto físico da pessoa, mas também dentre todas suas expressões distintivas, a sua 

reputação e personalidade.  

Acerca da evolução do conceito de imagem, a primeira decisão em que se vê notícia 

da proteção do direito à imagem, foi em 1858, pelo Tribunal Francês3, um marco na história, 

em que uma atriz famosa Rachel, foi retratada em seu leito de morte. Uma pintora famosa, 

O’Connel, reproduziu e distribuiu a imagem sem o consentimento dos familiares da atriz 

falecida. O Tribunal, naquele tempo, escutando a reclamação de familiares, determinou que a 

pintura fosse apreendida e destruída, fundamentando a decisão na impossibilidade de 

reproduzir a imagem de uma pessoa em seu leito de morte, sem o consentimento dos 

familiares, mesmo que se tratasse de uma pessoa famosa.  

Adiante na breve análise, é de extrema importância a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 19484, que foi o 

pontapé inicial da proteção do direito do homem, que se atentava em proteger os direitos em 

âmbito universal, não apenas na individualidade. Ainda que não esteja completamente 

explicitado, dá a entender que quando se protegeu o direito do homem, passou a existir 

também o direito de proteção à imagem. 

                                                 
1 MORAES, Walter. Direito à própria imagem (I). Doutrinas essenciais de Direitos Humanos. São Paulo. 

Revista dos Tribunais, RT 433/64. 2011. p. 370. 
2 Idem. Direito à própria imagem I. São Paulo. Revista dos Tribunais, RT 433/64. p. 64. 
3 BARTNIK, Marcel. Der Bildnisschutz im deutschen und franzosischen Zivilrecht. Tubingen: Mohr 

Siebeck, 2004. p. 28.  
4 Artigo 12 deste “ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua 

correspondência nem a ataques à sua honra e reputação”.  
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Já, no Brasil, o primeiro caso de direito à imagem foi no ano de 1922, da Miss Brasil, 

Zezé Leone, que teve sua imagem captada indevidamente para produzirem um filme5. À 

época, foi proferida sentença que salientou, como grande objetivo da proteção legal, o 

resguardo da personalidade do retrato, estendendo, assim, o núcleo da proteção 

cinematográfica à cinematografia, “quando acolheu o Interdito Proibitório a favor da Miss 

Brasil, Justo de Morais, (Zezé Leone) contra um cinegrafista de filme de atualidades, que 

captura sua imagem em ângulos inconvenientes à sua reputação de moça”6. 

Todavia, com toda a tecnologia que passou a fazer parte da vida da maioria das 

pessoas, que em segundos a pessoa pode captar a imagem de alguém e espalhar para o mundo 

todo sem que o dono da imagem tenha a menor ciência, o direito passou a dar a importância 

necessária para proteger esse bem jurídico. 

Por isso, a Constituição Federal de 1988, garantiu o direito à imagem, o prevendo em 

dois tópicos do artigo 5.º, incisos V e X: 

 

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

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

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material. 

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; moral ou à imagem (BRASIL, 1988). 

 

A proteção constitucional do direito à imagem tem como escopo demonstrar a 

importância que o ordenamento jurídico deposita nesta, para tutelar a proteção integral e plena 

da pessoa humana. Antonio Chaves7 preconiza que 

 

dentre os direitos da personalidade, não existe outro tão humano, profundo e 

apaixonante como o direito da própria imagem. (...). Levamos a nossa 

imagem conosco por toda a existência, selo, marca, timbre, reflexo indelével 

da nossa personalidade com que nos chancelou a natureza (CHAVES, 1972, 

p. 45-46). 

 

                                                 
5 MORAES, Walter. Direito à própria imagem (I). Doutrinas Essenciais de Direitos Humanos. São Paulo. 

Revista dos Tribunais, RT 433/64. 2011. p. 22. 
6 DUVAL, Hermano. Filmagem e televisionamento de espetáculo público. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

v. 466, dez. 1952. p. 52.  
7 CHAVES, Antonio. Direito à própria imagem. Revista Forense, Rio de Janeiro, Ano 68, v. 240, Fasc. 832-

833-834, out/nov/dez. 1972. 
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Ilustrando, inicialmente a honra, esta se encontra no mesmo patamar da imagem, 

sendo também um bem essencial. Apesar de não se confundirem, a honra é “o conjunto de 

qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito dos concidadãos, o bom nome, 

a reputação”8. 

A honra acompanha os indivíduos desde os primórdios da civilização. Existem 

institutos que defendiam a honra desde Antes de Cristo, como o Código de Hamurabi     

(1792-1750 a.C.), com 282 dispositivos legais, e que conservava a ideia que o mais fraco que 

pudesse ser prejudicado pelo mais forte e quando um fraco era ofendido, havia ali o direito a 

reparação9. 

É neste panorama que se buscava a reparação equivalente ao dano sofrido, que gerou o 

“olho por olho, dente por dente” que foi representado pela Lei do Talião do Código de 

Hamurabi.  

Atualmente10, o direito à honra, reputação, consideração social, é um direito da 

personalidade, que vai do direito civil à Constituição Federal (inciso X, do artigo 5.º), que 

gera a exigência de sua reparação e observância, seja perante particulares ou esfera pública. 

Porém, ainda que determinado cidadão não tenha a conduta “desejada” pela sociedade, ou o 

que foi adotado como parâmetro de honorabilidade, esta não pode ser desconsiderada 

completamente. Há de se ressaltar a lição de José Martinez de Píson Cavero (ano apud 

MARQUES, ano, p. ): 

 

Baseada a honra na dignidade da pessoa, inerente a sua própria condição, 

não se pode negar que, de acordo com o texto constitucional, o ataque à 

honra será aquele que o seja àquela dignidade, independentemente dos 

méritos ou deméritos ou qualquer outra circunstância: assim, chamar 

prostituta uma mulher pode ser constitutivo de delito de injúria se esta 

expressão ataca a sua dignidade pessoal, independentemente de que exerça 

tal "profissão", já que proferir tal expressão, em determinadas circunstâncias, 

pode-se considerar lesivo a sua dignidade, porquanto supõe desprezo ou 

desonra. 
 

 

                                                 
8 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 208.  
9 LIMA, André Barreto. Visão histórica do direito à honra. Disponível em: 

<ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/visao-historica-do-direito-a-honra/amp/>. Acesso em: 13 set. 

2020.  
10 MARQUES, Andréa Neves Gonzaga. Direito à honra. Disponível 

em:<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-

entrevistas/artigos/2010/direito-a-honra-andrea-neves-gonzaga-marques>. Acesso em: 14 set. 2020. 
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A vinculação da honra com o direito à imagem é muito usada e possui diversas teorias, 

que representaram um grande avanço ao tutelar a imagem, mas não a diminui no sentido, que 

só há proteção a honra, quando se viola a imagem. Uma pode ser pauta sem a outra estar 

presente. Se admitindo a proteção autônoma à imagem, à honra etc., todas palpáveis a receber 

a proteção do direito positivo.  

São irrefutáveis que a imagem e a honra são bens essenciais ao ser humano, e que, 

apesar de andarem praticamente juntos, não podem se confundir, por essa razão, merecem 

uma proteção jurídica diferenciada. A honra “significa tanto o valor moral íntimo do homem, 

como a estima dos outros, ou a consideração social, o bom nome ou a boa fama, como, enfim, 

o sentimento, ou consciência, da própria dignidade social11”.  

 

2.2 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Previamente, cabe destacar as características do princípio da dignidade da pessoa 

humana, segundo Luís Roberto Barroso12, que são: a laicidade, que define um distanciamento 

de toda doutrina religiosa, neutralidade política, que concilia com todo ideal político, seja este 

conservador, liberal ou socialista e, também, a universalidade, que pode ser aplicável a 

qualquer ser humano, onde quer que esteja.  

O referido autor ainda destaca em sua concepção que a dignidade da pessoa humana 

identifica três elementos: o valor intrínseco da pessoa humana, a autonomia individual e o 

valor comunitário.  

O valor intrínseco se remete à natureza do ser. A dignidade do valor intrínseco é de 

todos os seres humanos, que o diferencia dos outros seres vivos e também das coisas. No 

sentido jurídico, irá ordenar a inviolabilidade de sua dignidade em face de atos de terceiros e 

também do próprio titular. 

Já a autonomia de vontade é um elemento ético da dignidade. Trata a autonomia 

individual, a razão e o exercício da vontade de acordo com normas. É a capacidade que tem 

cada indivíduo para exercitar livremente a sua escolha, ser moral, consciente, dotado de suas 

vontades, livre e responsável. O exercício da autonomia, seja ela privada ou pública, é 

satisfazer o mínimo existencial, para satisfazer os direitos individuais e políticos.  

                                                 
11 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Trad. Afonso Celso Furtado Rezende. Campinas: 

Romana, 2004. p. 121.  
12 BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção teórica 

e prática da jurisdição constitucional no Brasil. 1. reimpr. Belo Horizonte: Fórum, 2013.  



10 

 

Quando se fala do valor comunitário, é a percepção da dignidade humana em grupo. 

Portanto, sofrerá algumas restrições em razão dos valores compartilhados com a sociedade, é 

uma limitação externa à liberdade individual.  

O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio jurídico que tem por 

objetivo assegurar direitos a todo ser humano, pelo simples fato de ele ser um humano. São 

condições mínimas que uma existência vital digna necessita.  

Apesar deste princípio não ter especificado um conceito só no ordenamento jurídico, 

Ana Paula Lemes de Souza13, define como:  

 

A dignidade da pessoa humana se tornou, no ordenamento jurídico 

brasileiro, uma espécie de totem, um símbolo sagrado e indefinível, que 

circula duplamente entre as dimensões mágicas e práticas. Com seu poder 

simbólico, passou a figurar em demandas das mais diversas, trazendo 

sentidos cada vez mais distintos e inimagináveis para sua mensagem. Nos 

tribunais, esse metaprincípio passou a ser uma espécie de mestre ou xamã na 

grande manta principiológica ordenamentária, e tem se disseminado como 

uma palavra-chave, ou mantra sagrada, invocada como uma entidade 

jurídico-protetora dos oprimidos (ou, a depender, também dos poderosos) 

(SOUZA, 2015, p.     ). 

 

O conceito da dignidade da pessoa humana, não encontra um conceito também na 

Constituição Federal, mas é utilizado como referência em outros dispositivos. Não está apenas 

nos fundamentos do Estado de Direito Brasileiro. Como por exemplo, o artigo 170, da 

Constituição Federal: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social [...]” (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

Em consideração a relevância que possui a dignidade da pessoa humana, é importante 

estabelecer ao menos um conteúdo mínimo para este princípio, que tenha como base a 

objetividade, interpretação, individualidade e aplicação. É por este motivo, que o princípio da 

dignidade da pessoa humana é um alicerce que norteia todos os outros princípios.  

 

 

 

 

 

                                                 
13 SOUZA, Ana Paula Lemes de. Dignidade humana através do espelho: o novo totem contemporâneo. In: 

TRINDADE, André Karam (Org.); SOARES, Astreia (Org.); GALUPPO, Marcelo Campos (Org.). Direito, arte 

e literatura: XXIV Congresso Nacional do CONPEDI. Belo Horizonte: CONPEDI, 2015. p. 22-41. 
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2.2.1 A Honra e a Imagem como Direito Fundamental do Ser Humano 

 

Não há dúvidas de que os direitos fundamentais elencados no artigo 5.º da 

Constituição Federal de 1988 são os mais respeitáveis já criados, pois, o ser humano, dessa 

forma, fica protegido contra tantas intervenções e ao mesmo tempo tem o direito de impor 

seus interesses frente às adversidades.  

Como já fora definido, é praticamente impossível conceituar o direito fundamental, já 

que este direito se encontra em tantas vertentes, desde o direito natural, liberdades 

fundamentais, direitos humanos etc. Mas, quando se trata de direito à honra e a imagem, o 

direito fundamental é garantido pelo artigo 5.º e seus incisos V e X. A relevância ao direito à 

honra e à imagem é tanta, que basta uma exposição sem autorização que já se assegura o 

direito à indenização, podendo usar até de tutela preventiva para cessar essa exposição 

indevida.  

Gomes Canotilho (1993, p.    ) define que os direitos fundamentais têm: 

 

[...] a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: 

(1) constituem, num plano jurídico objetivo, normas de competência 

negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as 

ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano 

jurídico subjetivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais 

(liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a 

evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa).  

 

Mas, não é somente neste âmbito que os direitos de honra e imagem são protegidos, 

mas também na interferência de particulares. O direito fundamental de ter a honra e imagem 

protegidas, também integra o rol de Cláusula Pétrea, ou seja, impossibilitando sua 

modificação por meio de futuras emendas constitucionais que possam abolir a sua proteção, 

conforme prevê o artigo 60, §4º, inciso IV, da Constituição Federal. 
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3 DANOS À HONRA E À IMAGEM 

 

3.1 RESPONSABILIDADE CIVIL NOS DANOS CONTRA A HONRA E À IMAGEM 

 

O dano à imagem acontece quando, esta é utilizada contra a vontade da pessoa, e nos 

casos não autorizados em lei, agravando a situação e a lesão quando há exploração dolosa, 

culposa, aproveitamento pecuniário para o seu titular14.  

De acordo com a Maria Helena Diniz15: “O titular da imagem tem o direito de 

aparecer se, quando e como quiser, dando, para tanto, seu consentimento, e também tem o 

direito de impedir a reprodução, exposição e divulgação de sua imagem e, ainda, o de receber 

indenização por tal ato desautorizado” (DINIZ, 2007, p. 174). 

Por conseguinte, se há exposição de uma imagem sem autorização deste, viola-se o 

direito personalíssimo, causando o dano e a partir daí surgindo a obrigação de indenizar, 

conforme se refere o artigo 20, caput, do Código Civil:  

 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou 

à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da 

palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 

pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 

indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a 

respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais (BRASIL, CÓDIGO 

CIVIL, 2019, grifo nosso). 

 

O direito à indenização tem escopo na Constituição Federal, de acordo com o artigo 

5.º, incisos V e X, sendo que o inciso V garante o “direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem16”, e o inciso X garante 

que são invioláveis “a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 

o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.  

É de fácil percepção que a Constituição Federal assegura ao ofendido o direito à 

indenização por dano material ou moral que decorre da violação da imagem das pessoas.  

Havendo qualquer uso da imagem de alguém na internet ou outro meio de 

comunicação, que não seja autorizado, a violação está configurada e o dano também, devendo 

                                                 
14 GONÇALVES, C. R. Sinopses Jurídicas – Direito das Obrigações (Responsabilidade Civil), v. 6, t. II, 2010, 

p. 35. 
15 DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro. v. 7, 2007, p. 174.  
16 BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil, art 5.º V, X.  
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ser responsabilizado civilmente todos aqueles que contribuíram para o dano e indenizar os 

prejuízos patrimoniais, materiais e morais da conduta danosa.  

Neste caso, compete à vítima o direito de pleitear a indenização, seja vítima ou lesado 

direto, é quem sofre exatamente e imediatamente o dano moral ou material da ação. Maria 

Helena Diniz17, explica: 

 

[...] caberá, em regra, à vítima (lesado direto), que sofreu uma lesão em seu 

patrimônio ou em sua pessoa, o direito de pleitear, judicialmente, a 

indenização, desde que prove o liame de causalidade, o prejuízo, a 

culpabilidade do lesante, se, obviamente, não se tratar de culpa presumida ou 

de responsabilidade objetiva.  
 

A reparação do dano pode atingir também os que foram lesados indiretamente, porém 

é inescusável verificar se houve dano moral e/ou patrimonial. Se for o caso de dano material, 

o lesado indireto será aquele que foi prejudicado em interesse patrimonial próprio, que 

decorre de um dano causado a um bem jurídico alheio.  

Se, o dano for moral, os que foram lesados indiretamente possuem um interesse mais 

relacionado à afeição, relacionamentos, que interferiram e feriram o bem jurídico da vítima.  

Neste âmbito, poderão também pleitear a reparação material ou moral, os herdeiros da 

vítima “seu cônjuge, os membros de sua família, seus dependentes econômicos e sua 

companheira”. Todas estas pessoas “[...] têm direito de propor ação de indenização, 

ingressando em juízo em jure proprio e de prosseguir na ação de indenização movida pelo de 

cujus, que sofrera o gravame antes do óbito” 18. 

As pessoas jurídicas também podem pleitear a indenização de dano moral e/ou 

material decorrentes da violação de sua imagem na internet, ou em outro qualquer meio. De 

acordo com o Superior Tribunal de Justiça19, em sua súmula 227, reconhece a possiblidade de 

a pessoa jurídica sofrer dano moral, afastando qualquer controvérsia quanto a este tema. 

Alguns julgados podem corroborar: 

 

Recurso especial. Indenização. Pessoa jurídica. Protesto indevido de títulos. 

Danos morais. Cabimento. Responsabilidade civil. Súmula 7/stj. Valor 

excessivo. Redução. Possibilidade. Precedentes. I - o enunciado 227 da 

súmula desta corte encerrou a controvérsia a fim de reconhecer a 

possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral20. [...] 

                                                 
17 DINIZ, M. H. Op. Cit., p. 211. 
18 DINIZ, M. H. Op. Cit., p. 213.  
19 Dispõe a Súmula n.º 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 
20 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp 2006/0163239-4. Rel. Min. Castro Filho, j. 18/12/2006.  
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Responsabilidade civil - dano moral - pessoa jurídica - denunciação 

caluniosa - internet - improcedência do pedido. Reforma da sentença. 

Veiculação de matéria ofensiva à honra e a imagem da autora caracterizada. 

Dano moral configurado. Dever de indenizar. Fixação do "quantum" 

indenizatório. Inversão do ônus sucumbencial. - recurso provido por 

unanimidade.21. 
 

A reparação ao dano que o lesado sofre tem extrema importância, tendo em vista que 

alguns danos sofridos causam danos irreversíveis ao indivíduo, incluindo a pessoa jurídica 

deste, por isto a proteção jurídica tem que ser firme quando é aludido a este assunto 

garantindo o direito da personalidade e responsabilizando civilmente e em outras esferas 

quem o violar.  

 

3.2 RESPONSABILIDADE CRIMINAL NOS DANOS CONTRA A HONRA E À 

IMAGEM 

 

Os conteúdos lesivos contra a honra e à imagem podem perpetuar na pessoa lesada, 

um sentimento de invasão e desproteção contínua. Por isso, que, além da reparação cível, 

ainda é possível pleitear criminalmente a reparação pelos danos sofridos por meio de danos 

morais. A Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça expõe que independe de prova do 

prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem ou pessoa com fins 

econômicos ou comerciais, sendo: 

 

[...] o direito a imagem reveste-se de duplo conteúdo: moral, porque direito 

de personalidade; patrimonial, porque assentado no princípio segundo o qual 

a ninguém é lícito locupletar-se à custa alheia. Não há como negar a 

reparação à autora, na medida em que a obrigação de indenizar, em se 

tratando de direito à imagem, decorre do próprio uso indevido desse direito, 

não havendo, ademais, que se cogitar de prova da existência de prejuízo22.  

 

                                                 
21 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). APL 448341419988170001 PE 0044834-14. 

1998. 8. 17. 001. Rel. Des. Eduardo Augusto Paura Peres, j. 11/10/2011.  
22 EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 230.268-SP. (2001/0104907-7). 

Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-

2014_38_capSumula403.pdf>. Acesso em: 14 set. 2020. 
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A reparação do dano tem previsão muito antes mesmo das letras de lei, os antigos 

princípios romanos que citavam “nem inem laedere, não lesar a outrem23”. Por este motivo, é 

exigível que o homem respeite o seu semelhante.  

Para decidir a indenização se leva em consideração todos os aspectos pessoais e 

sociais desta ação ou omissão, o quanto foi lesado o físico e o psicológico da vítima, assim 

como a extensão e a duração dos efeitos da ofensa. Se julgado procedente o pedido, o 

magistrado fixará a indenização para cada um dos ofendidos. O valor a ser estipulado pelo 

juiz para a indenização é complexo. No Superior Tribunal de Justiça, as indenizações por 

danos morais utilizam do método bifásico24: 

 

[...] se apresentam duas etapas bem delineadas. Na primeira fase, arbitra-se 

um valor básico em conformidade com os precedentes jurisprudenciais 

acerca da matéria, na segunda fase, alcança-se o quantum definitivo, 

ajustando-se o valor básico verificado na primeira fase às peculiaridades do 

caso concreto. 

 

Se fixado o valor da indenização, o magistrado faz uma análise minuciosa da situação 

social, política e econômica dos envolvidos, todas as circunstâncias no momento da ofensa, 

prejuízo moral, intensidade do sofrimento, humilhação, o dolo, a culpa, se houve ou não a 

retratação espontânea, se houve algum esforço para minimizar a ofensa ou lesão e o perdão, 

tácito ou expresso25. 

No caso de reincidência, ou inércia do ofensor, o magistrado tem a opção de elevar ao 

triplo o valor da indenização. Quanto à prescrição, o prazo é de 6 (seis) meses para ajuizar a 

ação indenizatória de danos morais, contando da data de conhecimento da omissão ou ato 

lesivos ao patrimônio moral. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 GONÇALVES, Carlos Roberto. Sinopses Jurídicas – Direito das Obrigações (Responsabilidade Civil), v. 6, t. 

II, 2010. 
24 COSTA, José Américo Martins da. Aplicação do método bifásico na quantificação da reparação do dano 

moral. 2019. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-jan-26/jose-costa-uso-metodo-bifasico-reparacao-

dano-moral. Acesso em: 14 set. 2020. 
25 FONSECA, Rafaela Mariana de Souza. Tarifação do dano moral segundo a Lei 13.467/2017. Disponível 

em: <https://www.conjur.com.br/2018-jan-19/rafaela-fonseca-tarifacao-dano-moral-segundo-lei-134672017>. 

Acesso em: 14 set. 2020.  
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4. DIREITO À HONRA E À IMAGEM SOB A ÓTICA DA MÍDIA VIRTUAL 

 

4.1 LACUNA LEGISLATIVA E ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

 

Atualmente, há uma expansão imensa quanto ao uso da Internet móvel e tantos 

aplicativos para o envio de textos e imagens por celular, quase que instantâneos, tornando a 

missão de proteger o ser humano na internet uma tarefa complexa e quase impossível. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura-UNESCO 

(2020), afirma que o ciberespaço consiste em pessoas de todos os países, de todas as culturas 

e linguagens, de todas as idades e profissões fornecendo e requisitando informações; uma rede 

mundial de computadores interconectada pela infraestrutura de telecomunicações que permite 

a informação em trânsito ser processada e transmitida digitalmente.  

Algumas obras de Direito Constitucional e Direitos Humanos, já avistavam o 

nascimento dos direitos fundamentais e humanos de quinta geração. São os direitos de 

mínimo acesso a rede mundial de computadores, que incluem o acesso à informação e 

também a inclusão, sem se distanciar das garantias e direitos personalíssimos, “quinta 

geração: são os direitos provenientes da internet e da tecnologia. O direito ao acesso e à 

difusão da informação são os pontos centrais e a liberdade de expressão volta a ser tratada 

nessa geração”26. 

Porém, diante da tendência de regulamentação das relações virtuais, algumas leis 

começaram a surgir, a exemplo, a Lei n.º 12.965/2014, também conhecida como o Marco 

Civil da Internet, outra que veio em agosto de 2018 é a Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD), Lei n.º 13.709/2018. Existia a ideia de que essas leis seriam a solução do problema, 

mas com o avanço tão veloz da internet, as brechas sempre tornam a aparecer.  

O Marco Civil da Internet inovou quando regulamentou em termos jurídicos as 

atividades on-line. Foi um passo inicial importante no direito digital brasileiro, pois, 

anteriormente as relações on-line eram reguladas por leis não específicas. Utilizava-se o 

direito penal, autorais e da personalidade, mas, isso ignorava as particularidades do meio.  

                                                 
26 NOGUEIRA, Maria Carolina de Assis. Vade Mecum Jurídico. Coordenação: Àlvaro de Azevedo Gonzaga e 

Nathaly Campitelli Roque. 3. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 1.005 
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Por isso, os Tribunais têm encontrado certa dificuldade ao julgar os casos que 

envolvam o direito e a honra no meio digital, analisando-os um a um, ou seja, caso a caso. Em 

alguns, considera que o provedor de internet tem a responsabilidade subjetiva, vide27: 

 

RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR DE 

INTERNET – OFENSAS INSERIDAS POR ANÔNIMO NO SITE DE 

RELACIONAMENTOS ORKUT – DECISÕES DAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM A RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO GOOGLE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Ambas as Turmas 

que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior possuem precedentes 

sobre o tema central da lide – responsabilidade civil de provedor de internet 

por mensagens ofensivas postadas em seus sites. 1.1 Nesses julgados 

consolidou-se o entendimento de que não se aplica, em casos como o destes 

autos, a responsabilidade objetiva com base no art. 927 do CC, mas sim a 

responsabilidade subjetiva, a qual só se configura quando o provedor não 

age rapidamente para retirar o conteúdo ofensivo ou não adota providências 

para identificar o autor do dano. 2 Considerando que a responsabilidade civil 

do provedor de internet, em casos como este, é subjetiva, e considerando que 

não ficou caracterizada nenhuma conduta ilícita do ora agravante capaz de 

ensejar sua responsabilização, merece reforma o acordão recorrido, 

afastando-se a aplicação da teoria do risco. 3 Recurso Especial PROVIDO 

para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais 

formulado na petição inicial. (REsp n. 1.501.187/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 

Quarta Turma, DJe 19/12/2014). 

 

Ainda, exemplificando a linha jurisprudencial, esta adotou a responsabilidade objetiva 

do provedor por conteúdo informacional ilícito publicado por terceiro: 

 

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ORKUT. “O prestador de serviço Orkut 

responde de forma objetiva pela criação de página ofensiva à honra e 

imagem da pessoa, porquanto abrangido pela doutrina do risco criado; 

decerto que, identificado o autor da obra maligna, contra ele pode se voltar, 

para reaver o que despendeu.” (TJ MG. Apel. Cível n.º 1.0701.08.221685-

7/0001. Relator: Des. Saldanha da Fonseca. J. 05/08/2009).  
 

Porém, a jurisprudência brasileira não possui apenas decisões que sustentam apenas a 

responsabilidade do provedor por informações publicadas por terceiros. Com o tempo, as 

manifestações em sentido contrário passaram a surgir, influenciados pela jurisprudência 

estrangeira, de que o provedor só será responsável pelo conteúdo que hospeda se, no tempo 

que lhe é dado, se recusar a identificar o ofensor direto, ou, se mostrar negligente quando for 

adotar providências para remover as informações ilícitas, veja-se:  

                                                 
27 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.501.187/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 

19/12/2014. 
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DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INTERNET. SITE DE 

RELACIONAMENTOS: ORKUT.COM. PROVEDOR DE 

HOSPEDAGEM. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO EM 

RELAÇÃO AOS USUÁRIOS QUE ACESSAM PÁGINAS CRIADAS POR 

OUTROS USUÁRIOS. RESPONSABILIDADE FUNDADA NA TEORIA 

SUBJETIVA. CULPA DO PROVEDOR DE HOSPEDAGEM NÃO 

DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CRIADOR 

DA PÁGINA. O provedor de hospedagem que se limita a disponibilizar 

espaço para armazenamento de páginas de relacionamento na internet não 

mantém relação de consumo com o usuário que acessa página produzida por 

outro usuário. A ausência de remuneração impede, no particular, o 

reconhecimento de relação de consumo com os usuários que acessam o site 

para buscas pessoais. Impossibilidade de controle, pelo provedor de 

hospedagem, do conteúdo das páginas. Tratando-se de responsabilidade 

subjetiva, somente mediante a demonstração de culpa do provedor de 

hospedagem é que seria possível imputar-lhe o dever de indenizar. 

Responsabilidade civil do provedor de hospedagem não configurada diante 

da inexistência de prova de sua culpa, ainda que concorrente, por página 

ofensiva à autora. Desprovimento do recurso (TJRJ – 13ª Câmara Cível – 

Apelação Cível n.º 2007.001.523346 – Rel. Des. Arthur Eduardo Ferreira – 

j. em 16/01/2008). 
 

Já em outra hipótese, no Superior Tribunal de Justiça, cogita-se a responsabilidade 

solidária entre o usuário autor do dano e os provedores do site, nos seguintes termos: 

 

PROCESSO CIVIL E CIVIL. INCLUSÃO DE MENSAGEM OFENSIVA 

EM SITE DE RELACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DO PROVEDOR CASO, CIENTE DO ILÍCITO, NÃO 

EXCLUA IMEDIATAMENTE O CONTEÚDO. INDENIZAÇÃO. DANO 

MORAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE O VALOR SEJA 

EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. 1. O provedor de conteúdo se 

responsabilizará solidariamente com o usuário autor do dano, se, ciente do 

ilícito, não retirar imediatamente o material moralmente ofensivo inserido 

em sítio eletrônico. Precedentes. 2. O valor da indenização por danos morais, 

fixado pelo Tribunal a quo somente pode ser reapreciado em sede recurso 

especial quando o valor arbitrado se mostrar manifestamente excessivo ou 

irrisório. Precedentes. 3. Agravo a que se nega o provimento. (STJ – AgRg 

no REsp: 1384718 RS 2013/0070018-6, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 29/08/2013). 

 

Pode-se perceber então, que, desde que a febre de sites de relacionamentos proliferou 

entre a população, os Tribunais têm tentado, incansavelmente, encontrar um padrão para 

responsabilizar, seja os usuários, ou os provedores de conteúdos.  

O Marco Civil da Internet oferece solução para alguns casos, trazendo a 

responsabilização dos provedores de serviços de internet, que este responderá por conteúdo 

gerado por terceiro, em regra, quando descumprir ordem para retirada de conteúdos lesivos. 
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Apesar de todo o esforço, o ambiente Internet se tornou um local propício para que 

sejam lesados os direitos fundamentais. E as jurisprudências têm o dever de sobrepesar essa 

relação entre direito à privacidade e à liberdade de expressão.  

 

4.2 DANO À HONRA E À IMAGEM NOS SITES DE RELACIONAMENTOS 

 

4.2.1 Responsabilidade do Usuário 

 

Apesar de tantas vertentes, a primeira corrente defende a responsabilização apenas do 

usuário. Os provedores que administram os sites de relacionamentos e as redes sociais alegam 

que não são responsáveis, em nenhuma hipótese, pelos conteúdos postados em seus sites.  

A interação na Internet é tanta, que o fato de uma ou mais pessoas estarem despejando 

conteúdos, simultaneamente, é comum. E tal diversidade, pode triplicar a probabilidade de se 

encontrarem muitos comentários ofensivos e degradantes na rede (PRIMO, 2007). 

Porém, ao adentrar em um site de relacionamento, o usuário deve ter a 

responsabilidade do que irá publicar, pela política que perpetua os ilícitos praticados nas redes 

e, em regra, é o próprio usuário que irá responder pelos seus próprios atos. Apesar de o 

provedor oferecer o espaço para o conteúdo, não pode ser responsabilizado pela publicação 

feita pelo usuário do site de relacionamento.  

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais28 em Apelação Cível recente configura o dano 

moral e responsabiliza o usuário, vide: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – DIVULGAÇÃO DE COMENTÁRIOS OFENSIVOS 

A HONRA E À IMAGEM EM SITE DE RELACIONAMENTO – 

“FACEBOOK” – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – PROCEDÊNCIA 

DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. A responsabilidade civil por ato ilícito 

exige, para os fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta 

culposa do agente, ligados pelo nexo de causalidade. – A divulgação de 

comentários ofensivos no site de relacionamento “FACEBOOK”, configura 

ato ilícito capaz de lesar a honra, a imagem e a reputação do ofendido – Não 

há falar em redução do valor da indenização moral se este foi fixado em 

valor módico e em observância aos princípios da razoabilidade, moderação e 

proporcionalidade. 

(TJ – MG – AC: 101101400239001, MG, Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 14/06/2019, Data de Publicação: 28/06/2019).  
 

                                                 
28 BRASIL, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJ-MG – Apelação Cível: AC 10110140023943001 MG. 

Relator: Luciano Pinto. Data de Publicação 28/06/2019.  
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Na apelação supracitada, ocorreu uma publicação, em que a ofendida, lavava sua 

calçada em sua casa, foi fotografada sem autorização, ainda, a fotografia postada em um site 

de relacionamento, contendo diversas ofensas, relacionando a imagem da ofendida, aos 

pronomes de baixo calão. Essa atitude, não é apenas exercer o direito de expressão. Quando o 

usuário faz uso das redes sociais, tem de ter a ciência de que seus atos serão sim, 

responsabilizados, portanto, os sites de relacionamento não são uma terra sem lei.  

Sempre que houver o abuso, a ofensa à honra e à imagem por parte de um usuário do 

site de relacionamento haverá a consequência de que terá que arcar, inclusive por meio de 

ação de danos morais. E, além disso, esses atos ofensivos serão considerados ilícitos, capazes 

de lesar a honra e a imagem do ofendido, direitos de sua personalidade.  

Neste propósito, um julgado do colendo STJ: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. QUALIFICAÇÃO DE 

TESTEMUNHA. ADITAMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO. CONTRADITA. SÚMULA 283/STF. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. MATÉRIA VEICULADA NA INTERNET. INDENIZAÇÃO. 

SÚMULA. Nº 7/STJ. (...) 3. Em se tratando de matéria veiculada pela 

internet, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando a matéria 

for divulgada com a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. (...) 6. 

Recurso especial não provido29. (REsp. 1330028/DF, Rel. Ministro Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 

17/12/2012).  

 

Contudo, deve-se perceber que o usuário do site de relacionamento, tem de se atentar 

muito bem às suas postagens e comentários, pois estes são de sua responsabilidade.  

 

4.2.2 Responsabilidade dos Provedores dos Sites de Relacionamento 

 

As relações estabelecidas na internet possuem três sujeitos detentores da personalidade 

jurídica: a vítima, o ofensor e os provedores de Internet. Este último é quem disponibiliza a 

ferramenta necessária para a prática dos ilícitos ou sendo os próprios responsáveis pelos danos 

que foram gerados.  

Provedor de serviços de Internet30, gênero abrangente de muitas categorias e espécies. 

De maneira geral, pode-se conceituar o provedor de Internet como “a pessoa natural ou 

                                                 
29 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp. 1330028/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira 

Turma, julgado em 06/11/2012, Data de Publicação. 17/12/2012. 
30 ANDRIGHI, Fátima Nancy. A responsabilidade civil dos provedores de pesquisa via internet. n. 3 Rev. 

TST. Vol. 78. São Paulo, 2012, p.     . 
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jurídica que fornece serviços relacionados ao funcionamento da Internet, ou por meio dela”. É 

quem viabiliza, de modo direto ou indireto, meios hábeis para que os usuários se mantenham 

na rede mundial de computadores. São provedores de serviço que admitem a conexão entre as 

pessoas e o meio digital.  

A maioria dos atos ilícitos que é praticado por usuários em âmbito digital fica gravada 

para sempre na Internet, pelos próprios usuários, e como regra geral, estes respondem pelos 

seus próprios atos. Contudo, em certos casos e em algumas situações excepcionais, é possível 

responsabilizar os provedores de serviços de Internet, por ilicitudes praticadas por usuários 

terceiros.  

Os sites de relacionamentos se enquadram na categoria de provedores de hospedagem, 

que atuam como intermediários entre o autor da informação e o público em geral. Esses 

provedores oferecem ao usuário espaço no próprio disco rígido, de modo que os sites pessoais 

se instalem e haja manutenção dessa página on-line, um serviço inerente aos provedores de 

conteúdo31.  

A responsabilização civil do provedor de hospedagem por ilícitos de terceiros, a 

princípio não se configura em razão de conteúdo de informações armazenadas em seus 

servidores, afinal, a função mais importante destes é apenas oferecer o suporte técnico para 

que os dados possam ser acessados por todos os internautas que o quiserem, de acordo com os 

limites do contratante32.  

Atribuir ao provedor de hospedagem, responsabilidade pela edição e controle do 

conteúdo, é errôneo. Corrêa33 imputa a responsabilidade pelo material armazenado ao dono da 

informação, não ao provedor que foi contratado para oferecer o serviço de hospedagem, 

afinal, este não é o dono da página. Assim, não há completo domínio pelos conteúdos 

contidos nos sites, e, portanto o provedor não pode ser responsabilizado diretamente pelos 

ilícitos de terceiros usuários. 

Mesmo que se trate de uma relação de consumo, não é coerente dizer que a prática de 

atividades incomuns por terceiro constitua risco inerente à atividade de provedor de 

hospedagem. Se o ilícito não for causado por este, e se não houver conhecimento, o provedor 

                                                 
31 BINICHESKI, Paulo Roberto. Responsabilidade Civil dos provedores de internet: direito comparado e 

perspectivas de regulação no direito brasileiro. São Paulo: Juruá, 2011. 
32 COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade Civil dos provedores de internet: diálogo entre a jurisprudência e 

o marco civil da internet. Disponível em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/

bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.957.05.PDF> Acesso em: 24 set. 2020.  
33 CORRÊA, Gustavo Tesda. Aspectos jurídicos da Internet. São Paulo: Saraiva, 2000. 



22 

 

dos sites de relacionamento não será responsabilizado solidariamente pelos danos causados, 

afinal não cabe ao provedor censurar previamente o conteúdo que os usuários 

disponibilizaram na rede. 

O artigo 19 da Lei n.º 12.965/201434, do Marco Civil da Internet, com o objetivo de 

resguardar a liberdade de expressão e proibir a censura, dispôs que o “provedor de aplicação 

da Internet, somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de 

conteúdo gerado por terceiros, se, após ordem judicial especifica”, não tomar as decisões e 

providências necessárias para coibir o conteúdo considerado ilícito.  

O Supremo Tribunal Federal35 julgou em sede de Recurso Extraordinário, a 

responsabilidade do provedor de sites de relacionamento de retirar do ar a publicação, quando 

esta tiver conteúdo ofensivo, vide:  

 

GOOGLE – REDES SOCIAIS – SITES DE RELACIONAMENTO – 

PUBLICAÇÃO DE MENSAGENS NA INTERNET – CONTEÚDO 

OFENSIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR – 

DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – COLISÃO ENTRE LIBERDADE 

DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO vs. DIREITO À PRIVACIDADE, 

À INTIMIDADE, À HONRA E À IMAGEM. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL DESTA CORTE. 

TEMA 533 – Dever de empresa hospedeira de sítio na internet fiscalizar o 

conteúdo publicado e de retirá-lo do ar quando considerado ofensivo, sem 

intervenção do Judiciário. (STF – RG ARE: 660861 MG – Minas Gerais 

9002893-47.2010.8.13.0024, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 

22/03/2012, Data de Publicação: DJe-219 07-11-2012.  

Responsabilidade Civil. Site de relacionamentos. Remoção de conteúdo 

ofensivo. Indicação de localizador URL. Apontamento específico. É 

necessária a indicação clara e específica pelo autor, da URL (Universal 

Resource Locator) referente ao conteúdo que se pretende remover do site de 

relacionamento, de modo a assegurar a liberdade de expressão e impedir 

censura prévia por parte do provedor de aplicações da internet. (TJ- RO – 

AC: 00072382020158220014 RO 0007238-20.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 24/06/2019.).  

 

Com a acepção do artigo da Lei 12.965/2014, percebe-se que o provedor dos sites de 

relacionamentos será responsabilizado subjetivamente, se descumprir ordem judicial 

específica a respeito de remoção de conteúdos ilícitos que estão em seus servidores 

                                                 
34 Lei n.º 12.965/2014. Estabelecem princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. 

Brasília, 23.04.2014. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/_ato2011-2014/2014/lei/12965.htm. 

Acesso em: 24 set. 2020.  
35 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ARE: 660861 MG – Minas Gerais 9002893-47.2010.8.13.0024, Relator: 

Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/03/2012.  
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armazenados. Se omitir a respeito, após a ordem judicial, levará a responsabilização civil 

deste.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os sites de relacionamento, objeto de análise deste trabalho, se encontram em contínuo 

avanço tecnológico, remodelando todas as relações, desde o lazer, relacionamentos amorosos, 

trabalho e a maneira do trato pessoal.  

Adiante as bibliografias que embasam o presente, o dano moral, nos sites de 

relacionamento, é a nova preocupação dos juristas, principalmente pela dificuldade de 

identificar os usuários responsáveis por causarem os danos. Porém, da maneira que é possível, 

os usuários infratores são responsabilizados, de modo que as vítimas não fiquem sem a 

proteção da Constituição.  

Se, no site de relacionamentos, ocorre ofensa à honra e à imagem, é inconcebível que 

o usuário não seja responsabilizado, não pode o provedor de Internet também, deixar de 

auxiliar nos litígios, identificar o autor, e retirar do ar o mais rápido que puder. Mas ainda 

assim, existe a necessidade de o Direito, as jurisprudências e a doutrina evoluírem para 

acompanhar essa nova leva que insiste em infringir os direitos fundamentais.  

Ainda que o Marco Civil da Internet tenha esclarecido algumas preocupações, ainda 

não é o suficiente. A Lei de Geral de Proteção de Dados Pessoais também é pouco utilizada 

quando o âmbito for os sites de relacionamentos. Uma lei específica se faz necessária neste 

caso, diante da evolução e a quantidade de pessoas que utilizam os sites de relacionamento 

nos mais diferentes aspectos do dia-a-dia.  É imprescindível uma legislação com afinco na 

disciplina civil, penal e administrativa, com escopo nas relações por meio da Internet.  

Para que não pareça que o Poder Judiciário está se esvaindo dessa responsabilidade, 

não há unanimidade na jurisprudência. Encontrando sempre as posições de responsabilização 

do usuário unicamente, o provedor de informações quando não corresponde às investidas do 

Judiciário, sendo responsabilizado por sua omissão, e vez ou outra a responsabilidade 

solidária destes. 

Por fim, o ordenamento jurídico nacional necessita fazer o bom uso das condições 

legislativas para aplicar nos casos concretos, de maneira que se aperfeiçoe na mesma medida 

que evoluem os sites de relacionamentos. A lacuna que existe deve ser munida pela 
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jurisprudência e doutrina, que devem ser uníssonas até o surgimento de uma legislação 

específica.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRIGHI, Fátima Nancy. A responsabilidade civil dos provedores de pesquisa via 

internet. n. 3 Rev. TST. v. 78. São Paulo, 2012. 

 

BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a 

construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil. 1. reimpr. Belo 

Horizonte: Fórum, 2013. 

 

BARTNIK, Marcel. Der Bildnisschutz im deutschen und franzosischen Zivilrecht. 

Tubingen: Mohr Siebeck, 2004. 

 

BINICHESKI, Paulo Roberto. Responsabilidade Civil dos provedores de internet: direito 

comparado e perspectivas de regulação no direito brasileiro. São Paulo: Juruá, 2011. 

 

BRASIL. Código Civil e Constituição da República Federativa do Brasil. Obra coletiva de 

autoria da Editora Saraiva. 59. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

 

______. Lei 12.965/2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 

da Internet no Brasil. Brasília, 23.04.2014. Disponível em: 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/_ato2011-2014/2014/lei/12965.htm. Acesso em: 24 set. 

2020. 

 

______. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). APL 448341419988170001 

PE 0044834-14. 1998. 8. 17. 001. Rel. Des. Eduardo Augusto Paura Peres, j. 11/10/2011. 

 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1993. 

 

CHAVES, Antonio. Direito à própria imagem. Revista Forense, Rio de Janeiro, Ano 68, 

v.240, Fasc. 832-833-834, out/nov/dez. 1972. 

 

COLAÇO, Hian Silva. Responsabilidade civil dos provedores de internet: diálogo entre a 

jurisprudência e o marco civil da internet. Disponível em: 

<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli

_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTrib_n.957.05.PDF> Acesso em: 24 set 

2020.  

 

CORRÊA, Gustavo Tesda. Aspectos jurídicos da Internet. São Paulo: Saraiva, 2000. 

 



25 

 

COSTA, José Américo Martins da. Aplicação do método bifásico na quantificação da 

reparação do dano moral. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jan-

26/jose-costa-uso-metodo-bifasico-reparacao-dano-moral>. Acesso em: 14 set. 2020. 

 

CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Trad. Afonso Celso Furtado Rezende. 

Campinas: Romana, 2004. 

 

DINIZ, M. H. Curso de Direito Civil Brasileiro. v. 1, 26. ed. São Paulo: Saraiva. 2007.  

 

DUVAL, Hermano. Filmagem e televisionamento de espetáculo público. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, v. 466, dez. 1952.  

 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL N. 230.268-SP. 

(2001/0104907-7). Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-

revista-sumulas-2014_38_capSumula403.pdf>. Acesso em: 14 set. 2020. 

 

FONSECA, Rafaela Mariana de Souza. Tarifação do dano moral segundo a Lei 

13.467/2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-jan-19/rafaela-fonseca-

tarifacao-dano-moral-segundo-lei-134672017>. Acesso em: 14 set. 2020. 
 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Sinopses Jurídicas – Direito das Obrigações 

(Responsabilidade Civil), v. 6, t. II, 2010. 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: parte geral. 15. Ed. São Paulo: 

Saraiva. v. 26. 2016.  

 

LIMA, André Barreto. Visão histórica do direito à honra. Disponível em: 

<ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-civil/visao-historica-do-direito-a-honra/amp/>. 

Acesso em: 13 set. 2020.  

 

MARQUES, Andréa Neves Gonzaga. Direito à honra. Disponível em: 

<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-

entrevistas/artigos/2010/direito-a-honra-andrea-neves-gonzaga-marques>. Acesso em: 23 set. 

2020. 

 

MORAES, Walter. Direito à própria imagem (I). Doutrinas Essenciais de Direitos 

Humanos. São Paulo. Revista dos Tribunais, RT 433/64. 2011. 

 

NOGUEIRA, Maria Carolina de Assis. Vade Mecum Jurídico. Coordenação: Àlvaro de 

Azevedo Gonzaga e Nathaly Campitelli Roque -3. ed. rev. – São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. 

 

PRIMO, A. A Interação mediada pelo computador. Porto Alegre: Sulina, 2007.  

 



26 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2004. 

 

SOUZA, Ana Paula Lemes de. Dignidade humana através do espelho: o novo totem 

contemporâneo. In: TRINDADE, André Karam (Org.); SOARES, Astreia (Org.); GALUPPO, 

Marcelo Campos (Org.). Direito, arte e literatura: XXIV Congresso Nacional do CONPEDI. 

Belo Horizonte: CONPEDI, 2015. p. 22-41. 

 


