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RESUMO 

LI E ACEITO: VIOLAÇÕES A DIREITOS FUNDAMENTAIS NOS TERMOS DE USO 

DO FACEBOOK 

 

O objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação dos Termos de Serviço, da Política de Dados 

e dos Padrões da Comunidade da rede social Facebook e verificar sua adequação a parâmetros 

mínimos de efetivação de Direitos Fundamentais. A pesquisa desenvolveu-se a partir da teoria 

da eficácia horizontal dos Direitos Fundamentais para averiguar se estes direitos são aplicáveis 

na relação entre as plataformas online e os usuários. Em seguida explorou-se a materialização 

desta relação jurídica através dos Termos de Uso, ressaltando cláusulas recorrentes a esta 

espécie contratual e seus inconvenientes. Por fim, os Termos de Uso do Facebook foram 

analisados a partir de critérios pré-estabelecidos, para examinar em que medida estes 

documentos protegem os direitos dos usuários no que se refere à liberdade de expressão, 

privacidade, informação, devido processo e indenização. A pesquisa concluiu que, embora as 

políticas do Facebook tenham sofrido modificações recentes, elas ainda não se mostram 

compatíveis com garantias mínimas dos Direitos Fundamentais dos usuários. 

 

Descritores: Direitos Fundamentais, Termos de Uso, Liberdade de Expressão, Privacidade, 

Facebook  



 

 

ABSTRACT 

I HAVE READ AND AGREE: VIOLATIONS TO FUNDAMENTAL RIGHTS ON 

FACEBOOK’S TERMS OF SERVICE 

 

This study aims to analyze Facebook’s Terms of Service, Data Policy and Community 

Standards and verify if these documents comply with minimum Fundamental Right standards. 

The research was developed from the third-party effect of Fundamental Rights (drittwirkung) 

and examine to what extent these rights are applicable in the private relationship between users 

and online platforms. This work also demonstrates how Terms of Use embodies a legal 

relationship; lists common clauses to this category of contract and indicate its legal problems. 

Finally, Facebook’s Terms of Use were analyzed, based on predetermined criteria to examine, 

to what extent, these documents protect user’s rights related to freedom of expression, privacy, 

information, due process and indemnity. The investigation indicates that, despite the recent 

alterations in Facebook’s policies, their Terms of Use are still not fully compatible with some 

Fundamental Rights standards.  

 

Key words: Human Rights, Terms of Use, Freedom of Expression, Privacy, Facebook 
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INTRODUÇÃO 

A Internet mudou o mundo. É difícil imaginar um campo social ou do pensamento 

científico que não tenha sido impactado com as inovações trazidas pela World Wide Web. No 

plano econômico, o desenvolvimento de tecnologias da informação culminou no surgimento de 

novos players globais – os gigantes da internet –  e numa forma de organização econômica 

baseada em plataformas e aplicativos: o táxi deu lugar ao Uber, o hotel ao AirBnB e os grandes 

bancos perdem cada vez mais clientes para as fintechs. As redes sociais, por sua vez, trouxeram 

mudanças significativas na forma como nos conhecemos e nos comunicamos. Com o Facebook 

e o Instagram é possível acompanhar de perto o dia-a-dia de amigos, desconhecidos e de 

celebridades. As lojas de aplicativos de smartphones  contam com milhares de aplicativos para 

os mais variados fins: agendas, plataformas de educação, aplicativos de saúde, programas de 

organização financeira e plataformas multimídia. Os impactos da uma sociedade guiada em 

tantos aspectos pela tecnologia ainda não são completamente conhecidos, mas já existem fortes 

evidências de problemas que surgem a partir desta nova configuração social. 

Nos últimos anos, as empresas de tecnologia tem se envolvido em escândalos que 

revelam tanto o seu descuido com as informações de seus usuários, quanto sua capacidade de 

influência social, econômica e política. O Facebook, com 2,2 bilhões de usuários, viu suas ações 

despencarem em 2018 após a revelação de que informações de 87 milhões de usuários foram 

repassadas indevidamente para uma empresa de consultoria política, a Cambridge Analytica, e 

utilizados para influenciar eleições e plebiscitos ao redor do mundo. Os casos de exposição de 

privacidade do Facebook, no entanto, não são recentes: desde 2007, a empresa tem dado causa 

à exposição indevida de dados dos usuários1. Além disto, a rede social se envolveu em outras 

controvérsias, como, em 2014,  permitir a realização de um estudo de manipulação psicológica 

para medir a capacidade de disseminação de sentimentos pela internet, alterando sem o 

consentimento, o teor das postagens exibidas para cerca de meio milhão de usuários2. 

                                            

1 A timeline of Facebook's privacy issues — and its responses. Disponível, em inglês, em: 

https://www.nbcnews.com/tech/social-media/timeline-facebook-s-privacy-issues-its-responses-n859651  

2 Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. Disponível em 

http://www.pnas.org/content/pnas/111/24/8788.full.pdf . Acesso em 1º de dezembro de 2018 

https://www.nbcnews.com/tech/social-media/timeline-facebook-s-privacy-issues-its-responses-n859651
http://www.pnas.org/content/pnas/111/24/8788.full.pdf
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Este controle da vida cotidiana e o monitoramento em massa realizado por plataformas 

digitais e aplicativos sugere que as empresas que desenvolvem estes programas e proveem o 

acesso à Internet – os Intermediários de Internet – possuem um caráter de “arquitetos da esfera 

pública” (Gillespie, 2017). Com hardwares e softwares cada vez mais poderosos, as empresas 

de tecnologia exercem uma verdadeira vigilância em massa de seus usuários, extraindo 

informações relevantes, traçando o perfil psicológico de cada um de seus utilizadores e 

utilizando estes dados para influenciar comportamentos e dirigir publicidade altamente 

especializada.  À medida em que os programs de computador continuam a “consumir o mundo” 

(Andreesen, 2011), e se tornam capazes de regular comportamentos (LESSIG, 2006), é preciso 

investigar como se dá a relação jurídica entre as empresas de tecnologia e seus usuários e se 

existem abusos que comprometem liberdades básicas dos indivíduos, restringindo a privacidade 

e a liberdade de expressão dos internautas. 

O objetivo deste trabalho é identificar potenciais violações a direitos e garantias 

fundamentais dos usuários do Facebook e em que medida estas violações são legitimadas nos 

Termos de Uso da plataforma. Os Termos de Uso são contratos assinados eletronicamento pelo 

usuários que desejam criar um perfil nas plataformas online e estabelecem os contornos 

jurídicos da relação entre a empresa e o indivíduo.  A escolha em analisar os Termos de Uso do 

Facebook justifica-se em razão do protagonismo da empresa entre as redes sociais, pelo elevado 

número de usuários e pelos escândalos recentes em que a empresa se envolveu. A investigação 

compõe-se da forma que segue abaixo. 

O capítulo 1 explora o papel dos Intermediários de Internet e sua capacidade de regular 

a vida dos indivíduos através de códigos, algoritmos e por meio de contratos (os Termos de 

Uso). Demonstra, ainda, que os Intermediários são agentes capazes de impor limitações à 

liberdade de expressão, privacidade e ao devido processo. Por fim, analisa se os Direitos 

Fundamentais (ou Direitos Humanos) são garantias aplicáveis na relação privada entre os 

usuários e os Intermediários de Internet. 

O capítulo 2 trata, de maneira geral, dos problemas envolvidos com os Termos de Uso 

dos Intermediários de Internet. Busca, em primeiro lugar, verificar a validade destes contratos 

em nosso ordenamento jurídico, classificá-los dentro da Teoria dos Contratos e analisar os 

problemas relacionados a manifestação do consentimento do usuário e a validade destes 

contratos em nosso ordenamento jurídico. Também é apresentada a estrutura geral dos Termos 
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de Uso, apontando cláusulas comuns e indicando problemas que podem surgir da redação destes 

Termos. Ao final, traz perspectivas de melhorias sobre os Termos de Uso, seja através do plano 

legislativo, seja através de críticas e iniciativas da sociedade civil que buscam sanar problemas 

relacionados a estes contratos. 

O capítulo 3 trata especificamente dos Termos de Uso do Facebook. Foram analisados 

os Termos de Serviço, a Política de Dados e os Padrões da Comunidade do Facebook para 

verificar em que medida estes documentos estão adequados a padrões mínimos de garantias ao 

direitos fundamentais dos usuários, especialmente no que tange aos direitos à liberdade de 

expressão, privacidade, informação, devido processo e indenização. Para tanto, foram 

elaborados critérios que nortearam a análise, baseando-se especialmente na Constituição 

Federal, no Marco Civil da Internet, no Código de Defesa do Consumidor e na recém-

promulgada Lei Geral de Proteção de Dados.  
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1 INTERMEDIÁRIOS DE INTERNET: PAPEL SOCIAL E RELAÇÕES COM OS 

USUÁRIOS 

1.1 O PAPEL DOS INTERMEDIÁRIOS DE INTERNET 

O salto tecnológico vivenciado pela humanidade desde o final do século XX 

configurou novas práticas de produção, comercialização, consumo, cooperação e competição 

entre os agentes econômicos. Estas alterações ocorrem a partir da maior intensidade no uso de 

informação e conhecimento nestes processos e na circulação e valorização do capital. A Internet 

tem sido a pedra de toque destas modificações, na medida em que passou a permitir maior 

acesso à informação, difusão do conhecimento científico-cultural, participação em debates 

públicos, governança democrática e comunicação instantânea. 

O surgimento da Internet relaciona-se com os objetivos militares dos Estados Unidos 

na busca da consolidação de uma rede de informações que pudesse sobreviver a uma guerra 

nuclear. De acordo com Turner e Muñoz, o governo americano, em 1962, “encomendou um 

estudo para avaliar como suas linhas de comunicação poderiam ser estruturadas de forma que 

permanecessem intactas ou pudessem ser recuperadas em caso de um ataque nuclear” 

(TURNER e MUÑOZ, 2001). O projeto foi levado adiante com apoio financeiro do governo 

americano por meio da Arpa (Administração dos Projetos de Pesquisa Avançada do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos) e a rede foi acionada em 1969 com o nome de 

ARPANET. 

Inicialmente, tratava-se de uma rede limitada utilizada para compartilhar informações 

entre universidades hi-tech e outros institutos de pesquisa, mas logo se percebeu a sua utilidade 

para além das tarefas de pesquisa militar. 

Conforme conta Peter Burke, em 1969, “as mensagens de e-mail já eram a base da 

comunicação, e nem todas tratavam de assuntos de Defesa”. (BRIGGS e BURKE, 2006). A 

partir daí as restrições ao uso comercial da rede foram sendo paulatinamente flexibilizadas, 

levando ao surgimento de provedores privados de acesso à rede e provedores de serviço online 

especialmente a partir da década de 90: 

 

“Em fevereiro de 1990, a Arpanet, já tecnologicamente obsoleta, foi retirada de 

operação. Dali em diante, tendo libertado a Internet de seu ambiente militar, o governo 

dos EUA confiou sua administração à National Science Foundation. Mas o controle 
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da NSF sobre a Net durou pouco. Com a tecnologia das redes de computadores no 

domínio público, e as telecomunicações plenamente desreguladas, a NSF tratou logo 

de encaminhar a privatização da Internet. O Departamento de Defesa decidira 

anteriormente comercializar a tecnologia da Internet, financiando fabricantes de 

computadores dos EUA para incluir o TCP/IP em seus protocolos na década de 1980. 

Na altura da década de 1990, a maioria dos computadores nos EUA tinha capacidade 

de entrar em rede, o que lançou os alicerces para a difusão da interconexão de redes. 

Em 1995, a NSFNET foi extinta, abrindo caminho para a operação privada da 

Internet.” (BRIGGS e BURKE, 2006) 

 

A abertura comercial, o crescimento exponencial de usuários e a consolidação de um 

projeto de rede mundial de computadores conectados, aberta e livre (BERNERS-LEE, 2000), 

tornaram a internet o espaço ideal para a dominação do setor privado. Hoje, empresas privadas 

são largamente responsáveis pela infraestrutura e logística que possibilitam o exercício dos 

direitos de buscar, receber e compartilhar informações por meio da Internet. No Brasil, dados 

da Confederação Nacional da Indústria revelam que, em 2014, dos R$29,4bi investidos em 

infraestrutura de telecomunicações, R$28,4bi tiveram origem no capital privado3.  

A intervenção do setor privado na Internet, contudo, não se limita ao provimento da 

infraestrutura de acesso. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OECD), os “Intermediários de Internet" (VENTURINI, LOUZADA, et al., 2016) 

(PERSET, 2010) – agentes privados que atuam nas camadas de infraestrutura, lógica e de 

conteúdo que constituem a rede -, são aquelas empresas que provêm a infraestrutura de acesso 

à Internet, e também aquelas que hospedam, transmitem e indexam conteúdo, e oferecem 

produtos e serviços online. De acordo com a UNESCO (MACKINNON, HICKOK, et al., 

2014), estes intermediários incluem os seguintes grupos: 

 

a) Fornecedor de Acesso à Internet ou Provedor de Serviço Internet 

b) Provedores de processamento e hospedagem de dados e registro de domínios 

c) Portais e Serviços de busca 

d) Serviços de comércio eletrônico 

e) Serviços Financeiros e de Pagamento, e 

f) Plataformas sociais 

 

                                            

3 O Financiamento do investimento em infraestrutura no Brasil: uma agenda para sua expansão sustentada. Brasília, 

2016. p. 78 
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A multiplicação destes Intermediários na Internet causa o fenômeno que alguns autores 

conceituam como hipermediação. A hipermediação caracteriza-se pelas novas configurações 

sociais proporcionadas pelo meio digital, causadas pela emergência de entidades privadas 

particularmente poderosas que possuem as capacidades de (i) regular o acesso à livre circulação 

de informação entre os usuários e (ii) coletar grandes quantidades de dados sobre os usuários e 

suas atividades (VENTURINI, LOUZADA, et al., 2016). 

Por um lado, a contribuição social destes agentes privados é inegável. Por meio do 

desempenho de suas atividades eles possibilitam benefícios socioeconômicos como o 

provimento de acesso à internet, a facilitação do comércio por meios eletrônicos e a 

comunicação instantânea nas redes sociais. As plataformas sociais, em especial, possibilitam a 

ampliação da esfera pública de debate, oferecendo avanços significativos na implementação de 

valores fundamentais como as liberdades individuais e um modelo de democracia mais 

participativa (GOMES, 2005). 

Este potencial da Internet em garantir o acesso à informação, à expressão individual e 

à participação na esfera civil e política, faz com que se reconheça o acesso à rede, por si só, 

como um Direito Fundamental, conforme José Alcebíades de Oliveira Júnior (JÚNIOR, 2000). 

Tramita no Congresso Nacional, Proposta de Emenda à Constituição nº. 6, de 2011 que 

acrescenta o acesso à internet na lista de direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição 

Federal4. 

Por outro lado, esse reconhecimento de utilidade pública conferido à Internet e aos 

seus intermediários traz algumas contradições. A rede é, em grande parte, construída, mantida 

e gerenciada por grandes empresas que desenvolveram um modelo econômico baseado na 

captação e comercialização de dados dos usuários de plataformas digitais. A qualidade dos 

serviços de Internet proporcionada por estes agentes possibilita maior participação dos 

indivíduos nas esferas econômica, social e cultural, mas está, em última instância, ligada à 

possibilidade de geração de lucro com mercantilização de dados pessoais, publicidade 

personalizada e utilização de big data para exercício de influência política (SCHNEIER, 2016). 

Como estes agentes detêm controle sobre a maior parte do fluxo de informações que circula na 

                                            

4 Acesso à internet poderá ser incluído como direito social na Constituição. Site do Senado Federal. Disponível 

em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/07/29/acesso-a-internet-podera-ser-incluido-como-

direito-social-na-constituicao . Acesso em 09 de novembro de 2018. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/07/29/acesso-a-internet-podera-ser-incluido-como-direito-social-na-constituicao
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/07/29/acesso-a-internet-podera-ser-incluido-como-direito-social-na-constituicao
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web, um problema surge quando estes Intermediários configuram suas estruturas de forma 

permitir censura, vigilância em massa e uso indevido de informações pessoais dos usuários de 

Internet (RUE, 2013). 

Logo, apesar de facilitar a comunicação e a participação política dos usuários, os 

Intermediários de Internet também exercem uma espécie de soberania sobre a rede e, como 

entidades privadas, estabelecem suas próprias regras de funcionamento. Estas regras se 

manifestam por meio de mecanismos técnicos ou contratuais, e determinam o que se pode ou 

não fazer nas plataformas online. Para o constitucionalista americano Lawrence Lessig, os 

códigos e algoritmos estabelecidos por estas plataformas digitais regulam, induzem ou limitam 

a conduta dos usuários no ciberespaço da mesma forma que as normas legais regulam nosso 

comportamento no mundo não-virtual. (LESSIG, 2006) 

Já a relação jurídica entre as plataformas e os usuários é, em regra, definida por meio 

de contratos de adesão (art. 54 do CDC), comumente denominados Termos de Uso. Estes 

contratos são elaborados unilateralmente pelas próprias plataformas, não admitindo qualquer 

espaço para negociação com o usuário. Além disso, o cumprimento das diretrizes incluídas nos 

Termos de Serviço é avaliado pela própria plataforma que as impõem. Todas estas regulações 

técnicas e contratuais implicam numa relação desequilibrada, na qual o usuário da plataforma 

é a parte hipossuficiente. 

A rede social Facebook é, talvez, o melhor exemplo deste desequilíbrio na relação 

plataforma-usuário. Com mais de 2 bilhões de usuários ativos no mundo5, a plataforma é 

frequentemente criticada pelas políticas que adota e pelos conteúdos que autoriza ou retira do 

ar. 

 O Termos de Uso do Facebook, por exemplo, restringem, “algumas imagens dos seios 

femininos que incluam o mamilo”, mas permite “outras imagens, incluindo as que mostram 

atos de protesto, mulheres engajadas ativamente na causa da amamentação e fotos de cicatrizes 

pós-mastectomia e fotos de pinturas, esculturas e outras obras de arte que retratem figuras 

                                            

5 Facebook Q1 2018 Results. FACEBOOK. Retrieved JUNHO 18, 2018, from 

https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2018/Q1/Q1-2018-Earnings-Presentation-(1).pdf . 

Acesso em 08 de novembro de 2018 

 

https://s21.q4cdn.com/399680738/files/doc_financials/2018/Q1/Q1-2018-Earnings-Presentation-(1).pdf
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nuas”.6 Apesar da norma, em março de 2018, a rede social removeu do ar uma campanha 

publicitária que incluía uma reprodução do quadro “A Liberdade Guiando o Povo”, obra do 

século XIX do francês Eugène Delacroix.7 

Também em março de 2018, os jornais The New York Times e The Guardian 

revelaram dados sobre um esquema envolvendo a coleta indevida de informações pessoais de 

pelo menos 87 milhões de usuários do Facebook, pela empresa Cambridge Analytica. 

(Rosenberg, Confessore, & Cadwalladr, 2018; Graham-Harrison, 2018). Os dados foram 

coletados através do aplicativo thisisyourdigitallife, que ao ser acessado com as credenciais do 

usuário do Facebook, permitia a coleta de informações do próprio utilizador e também de 

pessoas conectadas (os amigos). Os dados foram enviados indevidamente à empresa de 

consultoria Cambridge Analytica e eram utilizados para traçar perfis dos eleitores, influenciar 

suas opiniões e impulsionar campanhas eleitorais, como a do presidente norte-americano 

Donald Trump. Em depoimento ao Parlamento Britânico, Mike Schroepfer, então chefe do 

departamento de tecnologia do Facebook, afirmou não ter lido todos os termos e condições do 

aplicativo thisisyourdigitallife 8. 

O Facebook também adota a política do nome real (real-name policy), exigindo que 

os usuários utilizem, em seu perfil, o mesmo nome que aparece em documentos oficiais 

(FACEBOOK, 2018) . Esta exigência que, em parte se justifica por razões de segurança, por 

outro lado causou constrangimentos ao impedir que usuários utilizassem seu nome real mesmo 

após verificação de identidade e ao impedir que outros usuários utilizassem nomes pelos quais 

são socialmente conhecidos, pseudônimos artísticos e nomes profissionais (Haimson & 

Hoffmann; Luxen, 2015; York, 2014).  

                                            

6 Padrões da Comunidade do Facebook (14. Nudez adulta e atividades sexuais). Disponível em 

https://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/adult_nudity_sexual_activity Acesso 

em 08 de novembro de 2018. 

7 Facebook reconhece censura à tela ‘A Liberdade Guiando o Povo’. Site da Revista Veja. 19 de março de 2018. 

Disponível em https://veja.abril.com.br/entretenimento/facebook-reconhece-censura-a-tela-a-liberdade-

guiando-o-povo/. Acesso em 08 de novembro de 2018.  

8 Facebook didn’t read the terms and conditions for the app behind Cambridge Analytica. The Washington Post. 

26 de abril de 2018. Disponível em https://www.washingtonpost.com/news/the-

switch/wp/2018/04/26/facebook-didnt-read-the-terms-and-conditions-for-the-app-behind-cambridge-

analytica/?noredirect=on&utm_term=.26d753f7830e. Acesso em 08 de novembro de 2018.  

https://www.facebook.com/communitystandards/objectionable_content/adult_nudity_sexual_activity
https://veja.abril.com.br/entretenimento/facebook-reconhece-censura-a-tela-a-liberdade-guiando-o-povo/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/facebook-reconhece-censura-a-tela-a-liberdade-guiando-o-povo/
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/04/26/facebook-didnt-read-the-terms-and-conditions-for-the-app-behind-cambridge-analytica/?noredirect=on&utm_term=.26d753f7830e
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/04/26/facebook-didnt-read-the-terms-and-conditions-for-the-app-behind-cambridge-analytica/?noredirect=on&utm_term=.26d753f7830e
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/04/26/facebook-didnt-read-the-terms-and-conditions-for-the-app-behind-cambridge-analytica/?noredirect=on&utm_term=.26d753f7830e
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Estes exemplos demonstram condutas questionáveis do Facebook no que tange à 

preservação dos direitos à liberdade de expressão, direito à privacidade e direitos de 

personalidade dos seus usuários, evidenciando que o papel de “vilão dos direitos individuais” 

(Mendes, 2017) pode ser atribuído também a particulares, uma vez que eles podem trazer para 

os indivíduos vários dos constrangimentos que antes só poderiam ser atribuíveis ao Estado. 

Uma vez reconhecida a possibilidade de perturbação dos direitos de liberdade de 

expressão, privacidade e personalidade dos usuários por parte das plataformas digitais, é 

necessário indagar se estes e outros Direitos Fundamentais – consolidados como defesa aos 

abusos do Estado – podem ser oponíveis também nas relações privadas estabelecidas com os 

Intermediários de Internet. 

 

1.2 EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES ENTRE 

PLATAFORMAS ONLINE E USUÁRIOS 

Os Direitos Fundamentais, compreendidos como aqueles Direitos Humanos 

reconhecidos e positivados por uma ordem jurídica nacional, estão historicamente atrelados à 

relação indivíduo-Estado. São direitos básicos, conquistados através de lutas contra abusos e 

omissões do Estado. A doutrina jurídica, inspirada por Karel Vasak, costuma classificar os 

Direitos Fundamentais em três gerações ou dimensões clássicas, de acordo com o contexto 

histórico e político em que se consolidaram.  

Assim, os Direitos Fundamentais de primeira dimensão são aqueles que se 

consolidaram entre os séculos XVII e XVIII, na passagem de um Estado autoritário para um 

Estado de Direito, e dizem respeito aos direitos civis, políticos e às liberdades individuais. 

Alguns exemplos de direitos fundamentais de primeira geração são o direito à vida, à liberdade, 

à propriedade, à liberdade de expressão, à participação política e religiosa, à inviolabilidade de 

domicílio, à liberdade de reunião, entre outros. Como anota Paulo Bonavides:  

 

“os direitos de primeira geração ou direitos de liberdades têm por titular o indivíduo, 

são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e 

ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de 

resistência ou de oposição perante o Estado.” (BONAVIDES) 
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Os Direitos Fundamentais de segunda dimensão se consolidaram a partir do final do 

século XIX, e se relacionam às reivindicações trabalhistas e a busca por assistência social dos 

trabalhadores durante a Revolução Industrial europeia. Nesta fase, o que se busca tutelar é a 

atuação estatal, por meio de prestações materiais que visem garantir o acesso das pessoas a 

necessidades básicas como saúde, educação e cultura. 

Os Direitos Fundamentais de terceira dimensão são aqueles que se desprendem do 

indivíduo como titular, destinando-se a proteção de grupos. resultado de novas reivindicações 

fundamentais do ser humano, geradas, dentre outros fatores, pelo impacto tecnológico, pelo 

estado crônico de beligerância entre os Estados, bem como pelo processo de descolonização do 

segundo pós-guerra e suas contundentes consequências, acarretando profundos reflexos na 

esfera dos direitos fundamentais. São exemplos de Direitos Fundamentais de terceira dimensão 

os direitos à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e 

qualidade de vida, bem como o direito à conservação e utilização do patrimônio histórico e 

cultural e o direito de comunicação. 

Percebe-se que a efetivação destes Direitos Fundamentais é historicamente associada, 

direta ou indiretamente, a uma atuação ou omissão estatal. Contudo, a partir dos anos 1950 

construiu-se uma teoria jurídica na qual os efeitos de alguns destes Direitos Fundamentais 

deveria se expandir para além da relação entre o indivíduo e o Poder Público, irradiando-se nas 

relações sociais como um todo. 

O reconhecimento de que novas entidades poderiam pôr em risco as liberdades 

individuais impulsionou a ideia de que os Direitos Fundamentais devam ser entendidos não só 

como garantias do indivíduo em face do Estado, mas sim como valores básicos que devem 

orientar as relações jurídicas e sociais, e que merecem ser promovidos em todos os aspectos da 

vida civil, inclusive nas relações contratuais entre particulares. Conforme aponta Paulo Gustavo 

Gonet Branco (2017), este entendimento ficou conhecido como “efeito externo”, “eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais” ou, simplesmente, “eficácia dos direitos fundamentais 

nas relações privadas9: 

                                            

9 Preferi usar a expressão "eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre particulares" por concordar com 

Ingo W. Sarlet quando diz que a expressão “eficácia horizontal dos direitos fundamentais” não dá conta das 

situações de manifesta desigualdade de poder entre indivíduos e portadores de poder social,  que, no que diz 
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“Tudo isso contribuiu para que se assentasse a doutrina de que também as pessoas 

privadas podem estar submetidas aos direitos fundamentais. A incidência das normas 

de direitos fundamentais no âmbito das relações privadas passou a ser conhecida, 

sobretudo a partir dos anos cinquenta, como o efeito externo, ou a eficácia horizontal, 

dos direitos fundamentais (a drittwirkung do Direito alemão). Desse efeito vêm-se 

extraindo desdobramentos práticos não negligenciáveis, que traçam novas 

perspectivas para o enfrentamento de questões quotidianas”. (Mendes, 2017) 

 

Com efeito, a eficácia dos Direitos Fundamentais nas relações privadas vem sendo 

reconhecida e até mesmo positivada, como no caso da Constituição Portuguesa, que preceitua 

em seu artigo 18 que “os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e 

garantias são diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas”. No Brasil, a 

aplicabilidade dos Direitos Fundamentais nas relações privadas vai buscar sua justificativa na 

aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais prevista no art. 5º, §3º da Constituição 

Federal, no princípio da máxima efetividade das normas constitucionais e no fenômeno da 

constitucionalização do Direito Privado. 

A intensidade da eficácia dos Direitos Fundamentais nas relações privadas deve ser 

verificada em cada caso, levando-se em consideração se a relação jurídica privada sob análise 

é uma relação desigual de poder, isto é, se uma das partes da relação jurídica é detentora de 

poder social enquanto a outra parte não goza dos mesmos poderes econômicos, sociais e 

políticos, conforme lição de Ingo Sarlet: 

 

“constata-se a existência de relativo consenso a respeito da possibilidade de se 

transportarem diretamente os princípios relativos à eficácia vinculante dos direitos 

fundamentais para a esfera privada, já que se cuida induvidosamente de relações 

desiguais de poder, similares às que se estabelecem entre os particulares e os Poderes 

públicos. Relativamente à intensidade, sustenta a doutrina majoritária que a 

vinculação dos particulares aos direitos fundamentais – em se tratando de detentores 

de poder social – será também equivalente à que se verifica no caso dos órgãos 

estatais.” (SARLET, 2012) 

 

                                            

respeito ao exercício de poder e imposição da vontade em detrimento da outra parte da relação jurídico-privada, 

assumem feições manifestamente verticalizadas, no sentido de similares às relações entre os particulares e o 

poder público.  
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Daniel Sarmento também entende que deve haver aplicação direta dos Direitos 

Fundamentais nas relações jurídicas assimétricas: 

 

“A desigualdade material justifica a ampliação da proteção dos direitos fundamentais 

na esfera privada, porque se parte da premissa de que a assimetria do poder prejudica 

o exercício da autonomia privada das partes mais débeis. O hipossuficiente, no mais 

das vezes vai acabar curvando-se diante do arbítrio do mais poderoso, ainda que, do 

ponto de vista puramente formal, seu comportamento possa parecer decorrente do 

exercício da sua autonomia privada.” (SARMENTO, 2004) 

 

Para Konrad Hesse, a vinculação direta dos particulares aos Direitos Fundamentais se 

verifica nos casos em que se cuida de exercício de poder econômico e social, e a liberdade 

fundamental individual se encontra particularmente ameaçada. (HESSE, 1998) 

Percebe-se que a doutrina é consistente ao reconhecer a aplicabilidade imediata dos 

Direitos Fundamentais naquelas relações privadas em que haja uma certa subordinação entre o 

indivíduo e o ente privado dotado de maior poder social. Resta saber se a relação entre os 

Intermediários de Internet e seus usuários pode ou não ser classificada como paritária, ou se 

entre eles existe uma desigualdade capaz de justificar a aplicação dos Direitos Fundamentais 

naquelas relações.  

Evidentemente, os Intermediários de Internet são estruturas dotadas de grande poder 

sobre os indivíduos e se apresentam como verdadeiras infraestruturas de serviços considerados 

essenciais. Os gigantes da Internet, por sua dimensão e oferta de serviços em grande escala se 

tornaram indispensáveis ao cotidiano do homem contemporâneo. O Google é uma ferramenta 

indispensável para busca de dados, a Amazon se tornou a empresa mais valiosa do mundo e 

exerce um papel fundamental no setor de vendas a varejo e o Facebook se tornou imprescindível 

para o fluxo de informações e comunicação entre pessoas. À medida em que estas plataformas 

são mais utilizadas, elas se tornam mais fundamentais para o acesso à informação, podendo-se 

afirmar que parte da vida econômica, social e cultura dos indivíduos flui por meio dos serviços 

oferecidos por estas empresas. 

Rahman (2018) identificou diferentes formas de poder exercidos pelos Intermediários 

de Internet, especialmente pelas plataformas online. Em primeiro lugar, as plataformas online 

detêm a seu favor a quantidade de usuários que dependem do seu serviço e o acessam 

diariamente. Isto gera uma procura por parte de outras entidades, que desejam ver seu conteúdo 
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veiculado por meio daquelas plataformas online que possuem muitos usuários. Hoje, por 

exemplo, os grupos de jornalismo precisam veicular suas notícias por meio do Facebook para 

garantir mais acessos, da mesma forma que editoras e autores, se quiserem alcançar um maior 

número de potenciais clientes, colocarão seus livros à venda na Amazon. Além disto é comum 

que plataformas online estipulem preços para aqueles interessados em ver seus conteúdos 

destacados ou impulsionados.  

Isto nos leva a uma outra forma de poder: o controle da transmissão de informações. 

Através de seus algoritmos, as plataformas online podem privilegiar determinados conteúdos 

em detrimentos de outros, controlando, portanto, o fluxo de informações recebidas pelo usuário. 

Através de pequenos ajustes nos seus códigos e motores de busca, é possível, por exemplo, que 

o Google apresente determinada informação no topo da sua lista de resultados para alguns 

usuários e resultados diferentes para outros utilizadores. 

Em terceiro lugar, as plataformas online, em especial as redes sociais, possuem 

mecanismos de classificação e etiquetação dos seus usuários. Através das informações 

coletadas, como páginas visualizadas e conteúdos com o qual o usuário interagiu e classificou, 

as redes sociais “encaixam” seus usuários em determinados perfis e grupos sociais, com o fim 

de direcionar publicidade e apresentar conteúdo relevante para aquele grupo ou indivíduo. A 

geração destes rankings de usuários e produtos afetam diretamente as escolhas feitas pelos 

usuários no que se refere a compras online e consumo de conteúdo na Internet. Esta 

segmentarização dos usuários, segundo LORENZETTI (2004)10, tem despertado críticas. 

Estudos indicam que a etiquetação performada pelas plataformas online acaba reproduzindo 

vieses como discriminação de gênero, classe social e etnia, reforçando estereótipos arraigados 

na sociedade (RAHMAN, 2018; URSU, 2018).  

Como se percebe, as plataformas online detêm um alto grau de controle sobre o fluxo 

de informações na Internet, o que lhes garante um poder social que dificilmente será alcançado 

por um único indivíduo. Analisando a capacidade que os Intermediários de Internet têm de 

afetar a vida cotidiana de seus usuários, é evidente que na relação entre as plataformas digitais 

                                            

10 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio eletrônico, p. 90: A criação de perfis mediante o cruzamento de dados 

pessoais, a atribuição de identificadores únicos para toda a administração pública, a “etiquetação” e a 

categorização dos sujeitos, a possibilidade de controle social mediante a designação de um número único de 

identificação pessoal dos cidadãos para usos universais, puseram em alerta os diversos ordenamentos jurídicos. 
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e seus usuários deve prevalecer o entendimento de que se aplicam os Direitos Fundamentais. É 

afirmar, portanto, que, nas relações entre usuários e Intermediários de Internet, os Direitos 

Fundamentais devem ser respeitados como meio de alcançar um equilíbrio na relação jurídica 

firmada entre as partes.  

A ideia de limitação do poder dos grandes players do ambiente digital tem sido 

defendida por alguns autores nos últimos 20 anos. A tentativa de definir uma Carta de Direitos 

da Internet e a adoção de valores fundamentais norteadores da atuação dos grandes atores no 

ambiente digital, incluindo o respeito aos Direitos Fundamentais, tem sido denominada de 

Constitucionalismo Digital. Ainda entre 1999 e 2000, Brian Fitzgerald e Paul Schiff Berman11 

defendiam a ideia de aplicar normas constitucionais aos agentes privados. Redeker, Gill and 

Gasser, em 2018, revisaram sua teoria do constitucionalismo digital para incluir a possibilidade 

de limitação dos poderes de agentes privados, afirmando que “esforços em direção a um 

constitucionalismo digital podem ter como objetivo a limitação tanto de autoridades públicas 

quando de corporações privadas. ”12 

Por fim, é preciso dizer que o reconhecimento da eficácia dos Direitos Fundamentais 

nas relações privadas não busca anular o princípio da autonomia privada. Busca-se, por outro 

lado, preservar o princípio da autonomia sem que isso signifique o poder de sujeitar e ser 

sujeitado à arbitrariedade de entidades privadas. É evidente que na colisão entre direitos 

fundamentais de titulares diversos, deve ser buscada uma solução norteada pela ponderação dos 

valores em pauta, almejando obter um equilíbrio e concordância prática, caracterizada pelo não 

sacrifício completo de um dos Direitos Fundamentais, bem como pela preservação, na medida 

do possível, da essência de cada um.  

Em seguida, será feita uma análise de como os Termos de Uso das plataformas online 

materializam uma relação jurídica contratual, na qual a autonomia privada e a aplicabilidade de 

outros Direitos Fundamentais estão em conflito. 

                                            

11 Brian Fitzgerald, ‘Software as discourse? A constitutionalism for information society’ (1999) 24(3) Alternative 

Law Journal 144;  Paul Schiff Berman, ‘Cyberspace and the State action debate: the cultural value of applying 

constitutional norms to “private” regulation’ (2000) 71 University of Colorado Law Review 1263. 

12 No original, em inglês; “[e]fforts toward digital constitutionalism may aim to limit the power of both public 

authorities and private corporations. Dennis Redeker, Lex Gill and Urs Gasser, ‘Towards digital 

constitutionalism? Mapping attempts to craft an Internet Bill of Rights’ (2018) 80(4) International 

Communication Gazette 302. 
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2 TERMOS DE USO E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

2.1 DIMENSÃO CONTRATUAL DOS TERMOS DE USO: AUTONOMIA E 

CONSENTIMENTO 

As relações cibernéticas nunca foram livres de uma regulação offline.  Em verdade, A 

Web foi, em vários aspectos, produzida e monitorada pelo poder estatal, que vem tentando 

regulamentar sua utilização através de uma robusta legislação. Tampouco a Internet está livre 

dos poderes e interesses corporativos. Atualmente, as maiores comunidades e os serviços mais 

utilizados são de propriedade de empresas de tecnologia, comumente chamadas de “gigantes 

da Internet”, com capacidade de controle sobre as estruturas e algoritmos que formam a rede. 

(DAHLBERG, 2001). Além da regulação legal e por código ou algoritmo (LESSIG, 2006), os 

usuários de Internet se submetem, por fim, à uma regulação contratual. A grande maioria dos 

provedores de serviços online, ao oferecerem seus serviços, exigem que o usuário final se 

vincule a um contrato que regula a relação jurídica entre as partes. Estes contratos são 

comumente denominados pelas expressões “termos de uso” (“terms of use”), “acordo do 

usuário” (“user agreement”), “condições de uso” (“conditions of use”), “avisos legais” (“legal 

notices”), “termos” (“terms”) ou “termos e condições de uso” (“terms and conditions of use”). 

Qualquer pessoa que tente acessar serviços oferecidos por plataformas online, será 

defrontada com a necessidade de concordar com as seguintes afirmações: “Li e aceito os 

Termos de Uso”. Os Termos de Uso ou Termos de Serviço são contratos que governam a 

relação jurídica entre o usuário final e o provedor de serviços online. Estes contratos são 

geralmente acompanhados de outros documentos anexos, como políticas de privacidade, 

política de cookies, padrões de comunidade, entre outros. (VENTURINI, LOUZADA, et al., 

2016). 

Os Termos de Uso são documentos padronizados, definidos unilateralmente pelo 

provedor de serviços e apresentados indiscriminadamente a todos os usuários. Considerando 

que os usuários não têm a possibilidade de negociar, mas apenas de aceitar ou não as cláusulas, 

esses contratos se encaixam na categoria de contratos de adesão, definidos pelo Código de 

Defesa do Consumidor no seu artigo 54, caput; 

 

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela 

autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos 
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ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu 

conteúdo.  

 

A adoção deste tipo de contrato busca viabilizar a oferta de um produto a nível global, 

eliminando custos com negociação e eventuais responsabilidades (HON, MILLARD e 

WALDEN, 2012). A falta de um instrumento jurídico padronizado submeteria as plataformas 

online a um elevado grau de risco econômico e jurídico, mormente quando estes serviços podem 

ser utilizados por uma quantidade indeterminada de usuários nas mais diversas jurisdições. 

Trata-se, portanto, de mecanismo jurídico que visa viabilizar a oferta dos serviços a nível 

global, criando previsibilidade e segurança jurídica, resguardando o provedor de serviços online 

de uma série de limitações jurídicas existentes, como a responsabilidade pelo fato ou vício do 

produto ou do serviço, a diversidade de jurisdições competentes e de leis aplicáveis para o 

julgamento de eventuais litígios. Na prática, percebe-se que os Termos de Uso oferecem muitas 

vantagens aos provedores de serviços online, que os utilizam para impor cláusulas limitativas 

dos direitos dos usuários.  

Ditos contratos devem ser classificados como relações de consumo. No direito 

brasileiro, a relação jurídica de consumo é estabelecida pela composição de fornecedor e 

consumidor em lados opostos, e tendo como objeto produto ou serviço, conforme se depreende 

da análise dos artigos 2º e 3º do CDC13. A categoria de produto ou serviço é desenvolvida no 

artigo 3º, parágrafos 1º e 2º do CDC com ampla abrangência, considerando todo bem ou 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. Há que se dizer, porém, 

que a obtenção de lucro por parte da empresa de tecnologia nem sempre está associado ao 

pagamento de forma direta e monetária pelo usuário. No caso das redes sociais por exemplo, os 

usuários não realizam pagamentos para a utilização de suas contas. Isso não significa, contudo, 

                                            

13Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo. 

 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de 

natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista 
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que as plataformas não possuam fins lucrativos. Empresas provedoras de aplicações e de 

conteúdo recebem remuneração de outras formas, comercializando dados e direcionando 

campanhas publicitárias realizadas para seus usuários, sem que estes possam escolher tê-las ou 

não.  

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a remuneração, de que 

trata o artigo 3º, § 2º do CDC, não precisa necessariamente ser econômica, bastando que algum 

benefício seja adquirido por aquele que figura enquanto fornecedor, como é o caso das 

remunerações indiretas auferidas pelas redes sociais.14 Conclui-se, portanto, que se trata de 

relações de consumo, segundo a lei e jurisprudência nacionais. 

Quanto à forma de obtenção do consentimento dos usuários, os Termos de Uso podem 

ser classificados em “click-wrap agreements" ou “browse-wrap agreements". Nos “click-wrap 

agreement” ou “contratos de clique”, os termos do contrato ou os meios para acessá-lo são 

exibidos previamente para o utilizador, que tem a opção de aceitá-los mediante um clique num 

botão virtual que indique sua concordância. Já nos “browse-wrap agreements”, as cláusulas 

contratuais são disponibilizadas por meio de um hiperlink no rodapé da página do site, com 

pouca visibilidade, e incluem cláusulas que vinculam o usuário sem sua aceitação expressa, que 

é presumida pelo mero acesso ao site ou utilização do serviço.  

A modalidade “browse-wrap agreement” não tem sido considerada válida pela maioria 

dos Tribunais e doutrina do sistema Common Law (LIMA, 2009) (ORGAN e CORCORAN, 

2008), tampouco pelos tribunais da União Europeia (LOOS, 2016) . Também não seria 

sustentável defender sua aplicação e validade de acordo com o Direito Brasileiro, uma vez que, 

nesta espécie,  não se concede oportunidade prévia ao usuário de analisar a cláusulas dos 

                                            

14 CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. 

GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS 

BUSCAS. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO DOS RESULTADOS. NÃO-CABIMENTO. CONTEÚDO 

PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. 1. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo 

daí advindas à Lei nº 8.078/90. 2. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito 

não desvirtua a relação de consumo, pois o termo “mediante remuneração”, contido no art. 3º, § 2º, do CDC, 

deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor´ (...) (STJ – REsp: 

1316921 RJ 2011/0307909-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/06/2012, T3 – 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012). Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201103079096&dt_publicacao=29/06/2012  . 

Acesso em 18 de setembro de 2018 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201103079096&dt_publicacao=29/06/2012
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Termos de Uso a que se pretende sua vinculação, e conforme o professor Flávio Tartuce, “sem 

o mútuo consenso, sem a alteridade, não há contrato” (TARTUCE, 2014). Admitir a validade 

dessa modalidade contratual feriria o direito à informação clara e precisa ao consumidor (art. 

6º, inc. III do CDC15), a boa-fé objetiva e a própria autonomia privada. A propósito: 

 

“O “browse-wrap” demanda pouca ou nenhuma interação com o usuário, que, 

usualmente, nem chega a tomar conhecimento de sua existência, haja vista o 

formato utilizado para a exposição do hiperlink, isto é, indicado com letras 

minúsculas, no canto inferior da página da internet (geralmente não visível quando 

se acessa o site) e com uma cor demasiadamente clara, a ponto de tornar-se 

imperceptível, tendo em vista a cor  utilizada no plano de fundo da tela. Assim, o 

consumidor que, ingenuamente, acesse uma página na internet, poderá estar se 

vinculando a termos e condições que sequer tomou conhecimento de sua existência. 

Por isso, esta prática comercial telemática chama a atenção dos juristas, na busca 

incessante da justiça e equilíbrio contratual, ainda mais em se tratando de uma 

relação de consumo. Portanto, os consumidores merecem um sistema de proteção 

diferenciado, ainda mais diante deste novo contexto tecnológico”. (LIMA, 2009) 

 

Por outro lado, é possível afirmar que a doutrina inclina-se para a validade dos “click-

wrap agreements”, justamente porque nesta modalidade o usuário manifesta sua vontade 

expressamente, exteriorizando-a através de uma conduta social típica, ou seja, um clique em 

um determinado ícone representativo de sua anuência (LIMA, 2009).: 

 

“A expressão “click-wrap” deriva do fato de que estes contratos online 

frequentemente requerem um clique com o mouse em um ícone na tela ou num botão 

que sinaliza a aceitação da parte às condições contratuais. Os contratos click-wrap são 

usados, dentre outras coisas, para (1) estabelecer os termos para o download e uso de 

programas na Internet; (2) definir os Termos de Uso de um site, isto é, as condições 

para que os usuários acessem um site ou a parte de um site, como um chat ou um 

serviço de mensagem; e (3) estabelecer os termos para venda bens e serviços online. 

(Buono & Friedman, 1999, tradução nossa)”16 

 

                                            

15 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e 

preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 

16 No original, em inglês: The term “click-wrap” is derived from the fact that such online agreements often require 

clicking with a mouse on an on-screen icon or button to signal a party’s acceptance of the contract. Among other 

things, click-wrap agreements are used to: (1) estabilish the terms for the download and use of software over the 

Internet; (2) set forth a Web site’s Terms of Service, i.e., the rules by which users may access the Web site or a 

portion of the Web site such as a chat or message service; and (3) estabilish the terms for the sale of goods and 

services online. 
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Logo, o consentimento eletrônico nos contratos do tipo “click-wrap” é manifestado de 

forma expressa no momento em que o adquirente clica no ícone referente à expressão de 

anuência, tais como “eu aceito”, “eu concordo”, “sim”, etc. A partir deste instante, em linha 

com o princípio do Direito Civil de que o contrato se torna lei entre as partes (pacta sunt 

servanda), o usuário-adquirente está obrigado às cláusulas contratuais, com as quais concordou 

expressamente. Isto não significa, no entanto, a impossibilidade de se anular o contrato, em 

caso de vício do consentimento, ou algumas cláusulas consideradas abusivas, conforme o art. 

51 do CDC. 

O artigo 5º, XII, da recém promulgada Lei Geral de Proteção de Dados, define o 

consentimento como a “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda 

com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade específica”. No formato click-

wrap agreement, pode-se dizer que o consentimento é livre e inequívoco. Contudo não é 

possível afirmar, com certeza, que o consentimento é informado. O clique do usuário no botão 

representativo de sua anuência, embora possa ser compreendido como um engajamento na 

confirmação do seu consentimento, não implica na existência de um assentimento plenamente 

informado. Isto porque não se espera do usuário comum que leia todos os Termos de Uso dos 

serviços e produtos online utilizados e, menos ainda, que os termos sejam plenamente 

compreendidos por usuários que não são detentores de conhecimento jurídico. Os principais 

obstáculos a um consentimento informado e esclarecido sobre os Termos de Uso são os 

seguintes: 

Em primeiro lugar, vários estudos apontam que a leitura é demorada (OBAR e 

OELDORF-HIRSCH, 2018). Um estudo da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados 

Unidos, de 2008, mostrou que um usuário precisaria reservar oito horas diárias e 76 dias para 

ler somente as políticas de privacidade de uma média de 1.462 páginas visitadas em um ano 

(MCDONALD e CRANOR, 2008). Em 2007, Bakos, Marotta-Wurgler and Trossen 

conduziram um estudo que monitorou mais de 48,000 indivíduos que visitaram a página de um 

serviço e os resultados mostraram que os Termos de Uso foram acessados por menos de 0.2% 

dos visitantes e, entre os que visitaram, o tempo médio gasto visualizando o contrato foi de 30 

segundos. Ainda segundo levantamento realizado pela Folha de São Paulo, um usuário levaria 

em média 4,5 horas para realizar a leitura dos Termos de Uso apenas dos 8 principais serviços 
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acessados na Internet.17 Num ambiente virtual marcado pela troca rápida de informações, a 

leitura dos Termos de Uso se torna dispendiosa e enfadonha, consumindo o tempo produtivo 

dos usuários. 

Em segundo lugar, a linguagem utilizada pelos provedores de serviços online não é 

suficientemente clara para os usuários. Os Termos de Uso são escritos em linguagem jurídica 

densa, com utilização de termos técnicos de difícil compreensão por parte do usuário final. Os 

termos utilizados são vagos, de modo a abranger o maior número possível de situações fáticas 

e isentar os provedores de serviços online de eventuais responsabilidades. Um estudo realizado 

por Prichard & Hayden (2008), analisou o quão inteligíveis eram os Termos de Uso de 100 

programas de computador do tipo click-wrap e concluiu que entre 61 e 97% dos contratos eram 

difíceis ou muito difíceis de serem entendidos e que apenas entre 1% e 11% dos contratos 

poderiam ser facilmente entendidos pelo usuário médio: 

 

“O presente estudo demonstrou claramente que a maioria das licenças de uso de 

softwares gratuitos são longas e de difícil leitura. Logo, não é surpresa que as pessoas 

raramente reservam tempo para ler estes contratos ou mesmo que tenham a capacidade 

de entende-los, caso tenham lido. Mesmo assim, os usuários tendem a dizer que 

aceitam os termos contidos nas licenças para poder carregar o conteúdo associado ao 

software. Isto dá às empresas e desenvolvedores a oportunidade de executar atividades 

de coleta de informações sem que o usuário esteja ciente. Se os usuários estivessem 

cientes que este é o custo do uso do software, eles poderiam decidir que abrir mão de 

sua privacidade é um custo muito alto a se pagar. Empresas e desenvolvedores têm 

um dever ético de melhorar a legibilidade destes contratos para permitir que os 

consumidores tomem decisões informadas acerca do verdadeiro custo da instalação e 

uso dos softwares “gratuitos”. (Prichard & Hayden, 2008, tradução nossa)18 

 

                                            

17 Leitura de 'termos e condições' de serviços na internet exige 4,5 horas. Disponível em 

https://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/12/1945132-leitura-de-termos-e-condicoes-de-servicos-na-internet-

exige-45-horas.shtml . Acesso em 20 de outubro de 2018  

18 No original, em inglês: Clearly this study has shown that the majority of popular free software license agreements 

are lengthy and difficult to read. Hence, it is not surprising that people rarely take the time to read these 

agreements, or indeed have the ability to comprehend the agreements if they do read them. Yet users are willing 

to say that they agree to the terms contained within the agreements so as to be able to load the associated software. 

This allows companies and developers opportunity to disclose and sanction information gathering activities that 

the user is most likely unaware of. If consumers were aware that this is part of the “cost” of using the software, 

they might decide that compromising their privacy carries too high of a cost. Companies and developers have an 

ethical obligation to improve the readability of these agreements to make it easier for consumers to make 

informed choices about the real cost of installing and using the “free” software. 

https://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/12/1945132-leitura-de-termos-e-condicoes-de-servicos-na-internet-exige-45-horas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2017/12/1945132-leitura-de-termos-e-condicoes-de-servicos-na-internet-exige-45-horas.shtml
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Por fim, o acesso aos Termos de Uso é deliberadamente dificultado, seja pela alocação 

na página de Internet, seja pela formatação de seu texto. Muito embora os contratos de clique 

permitam que o usuário acesse os Temos de Uso antes de aceitá-los, o meio para visualizar 

estes Termos nem sempre é claro. O hyperlink de acesso às cláusulas é geralmente indicado 

com letras minúsculas, no canto inferior da página da internet (geralmente não visível quando 

se acessa o site) e com uma cor demasiadamente clara ou escura, a ponto de tornar-se 

imperceptível, tendo em vista a cor utilizada no plano de fundo da tela. Outras técnicas 

utilizadas incluem a maior ênfase dada aos botões de EU ACEITO, enquanto que os botões 

relacionados à rejeição, cancelamento ou discordância são colocados de maneira discreta. 

Finalmente, as fontes e a diagramação utilizada nos textos dos contratos não favorecem a leitura 

confortável e fluida, nem há qualquer segmentação no texto que facilite a busca por uma 

informação específica. 

Para minimizar estes problemas, o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 54, 

§3º, impõe que os contratos de adesão devem ser redigidos em letra do tipo Times New Roman 

e tamanho da fonte 12.  Além disso, as cláusulas que impliquem em restrição de direitos, como 

as que limitam a responsabilidade do fornecedor e elegem determinado foro, devem estar 

destacadas nos termos do §4º do mesmo dispositivo legal. Quanto às ambiguidades e 

contradições, as informações devem ser prestadas de forma clara, em atenção ao artigo Art. 7º, 

inciso VI do Marco Civil da Internet19 e do artigo 6º, III do CDC sendo vedada, portanto, a 

redação confusa que, muitas vezes, tem o fim de ludibriar o usuário, que desiste de entender a 

cláusula e acaba aceitando o contrato. De qualquer forma, o ônus da clareza cabe ao provedor 

de serviços online, sob pena de sofrer os prejuízos da interpretação mais favorável ao 

consumidor20 ou mais favorável ao aderente em caso de dúvida21 

                                            

19 Art. 7º: O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes 

direitos: VI - informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com 

detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de 

internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade; 

20Art. 47, CDC: As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 

21 Art. 423, CC: Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a 

interpretação mais favorável ao aderente. 
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2.2 CLÁUSULAS COMUNS AOS TERMOS DE USO  

A redação das cláusulas dos Termos de Uso, na forma em que comumente se 

apresentam, tem sido cada vez mais objeto de discussão, uma vez que elas têm implicações 

diretas na efetivação dos Direitos Fundamentais dos usuários de Internet. Os Termos de Uso 

definem, entre outras coisas, como o conteúdo gerado por usuários será tratado, suspenso ou 

bloqueado; se os dados do usuário poderão ser comercializados, monitorados e/ou entregues às 

autoridades; e como disputas judiciais serão resolvidas. Exercem, portanto, enorme influência 

na implementação dos direitos dos usuários de internet no que se refere à liberdade de 

expressão, à privacidade e intimidade e ao devido processo legal, respectivamente. 

Estudos anteriores apontam que os Termos de Uso dos principais provedores de 

serviços online, apesar de variarem significativamente no seu conteúdo e extensão, apresentam 

muitas similaridades e seguem um determinado padrão. Bradshaw, Millard, & Walden (2010), 

por exemplo, identificaram uma série de 20 tipos de cláusulas que são comuns a este tipo de 

contrato. Disposições contratuais com alto grau de incidência incluem aquelas relativas a (1) 

legislação aplicável ao contrato; (2) jurisdição competente para resolução de conflitos e 

cláusula de arbitragem; (3) uso dos produtos e serviços, suas proibições e controle de conteúdo; 

(4) alterações contratuais; (5) privacidade, monitoramento, tratamento, compartilhamento e 

divulgação de dados pessoais; (6) direitos de propriedade imaterial e uso do conteúdo; e (7) 

limitação de responsabilidade. 

2.2.1 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO 

As partes envolvidas em um negócio jurídico podem acordar entre si a eleição de foro 

para solucionar eventuais controvérsias que surgirem em razão do contrato. No contexto da 

internet, é comum que esses contratos envolvam elementos internacionais e, por isso, é 

importante que as partes tenham condições de escolher o direito a ser aplicado, como forma de 

garantir maior segurança jurídica à relação. Isso é geralmente feito por meio de uma cláusula 

de escolha de lei aplicável, que determina qual legislação será considerada para resolução de 

eventuais disputas 

A grande maioria dos Termos de Uso costuma incluir cláusulas que definem sob qual 

legislação o contrato será regido. A escolha típica é a da legislação do local onde se encontra a 



33 

 

 

sede da empresa. No caso de plataformas com operação global, diferentes versões dos Termos 

de Uso costumam indicar legislações específicas, de acordo com o local de acesso do usuário.  

Por exemplo, os Termos de Serviço da rede LinkedIn, incluem a seguinte cláusula: 

 

6. Legislação aplicável e resolução de litígios 

Na improvável hipótese de um litígio judicial, o LinkedIn e você concordam que serão 

competentes os tribunais da Califórnia, em conformidade com a legislação da 

Califórnia ou os tribunais de Dublim, Irlanda, em conformidade com a legislação 

irlandesa. 

Caso você more nos Países Designados: Você e a LinkedIn Ireland concordam que 

as leis da Irlanda, excluindo seus princípios de conflito de leis, regerão com 

exclusividade qualquer litígio relacionado a este Contrato e/ou aos Serviços. Você e 

o LinkedIn Ireland concordam que reclamações e litígios podem ser resolvidos apenas 

em Dublim, Irlanda, e você e o LinkedIn concordam com a jurisdição pessoal dos 

tribunais localizados em Dublim, na Irlanda. 

Para outros indivíduos fora dos Países Designados, incluindo os 

residentes fora dos Estados Unidos: você e o LinkedIn concordam que as leis do 

Estado da Califórnia, Estados Unidos, excluindo seus princípios de conflito de leis, 

regerão com exclusividade todo e qualquer litígio relacionado com este Contrato e/ou 

aos Serviços. Você e o LinkedIn concordam que reclamações e litígios podem ser 

resolvidos apenas nos tribunais federais e estaduais do Condado de Santa Clara, 

Califórnia, Estados Unidos, e você e o LinkedIn concordam individualmente com a 

jurisdição pessoal nesses tribunais.22 

 

Convém ressaltar que, conforme observado por Bradshaw e Millard (2015), grande 

parte dos Termos de Uso incluem cláusulas que submetem o contrato às leis estaduais da 

Califórnia, nos Estados Unidos. Esta opção se explica porque naquele Estado se localiza o Vale 

do Silício, região onde estão sediadas as maiores empresas de tecnologia do mundo. Outros 

milhares de empresas de tecnologia, apesar de terem sedes em locais diversos, possuem 

escritório no Vale do Silício. 

A adoção deste tipo de cláusula é particularmente preocupante porque, em teoria, 

limita substancialmente a já reduzida capacidade do usuário de entender os riscos do contrato. 

Considerando que a maior parte dos usuários não leem os Termos de Uso e boa parte destes 

contratos sequer é inteligível para o usuário comum, adotar uma legislação estrangeira para 

reger os termos contratuais apenas agrava a situação. Não é razoável exigir que o usuário 

                                            

22 Contrato do Usuário LinkedIn. Disponível em https://www.linkedin.com/legal/user-

agreement?_l=pt_BR#complaints . Acesso em 17 de setembro de 2018. 

https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?_l=pt_BR#complaints
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?_l=pt_BR#complaints
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comum tenha conhecimento acerca das peculiaridades legislativas de cada local em que operam 

as sedes das plataformas acessadas. 

Segundo Eduardo Weiss Martins de Lima (2006), nos contratos de adesão as cláusulas 

de eleição de foro e de escolha da legislação aplicável não serão válidas se não houver a 

possibilidade de negociação e clara manifestação da vontade neste sentido, por ambas as partes, 

principalmente o consumidor aderente. 

2.2.2 JURISDIÇÃO COMPETENTE PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CLÁUSULA DE ARBITRAGEM 

Da mesma forma que na cláusula de eleição da legislação aplicável, as plataformas 

incluem cláusulas que indicam o foro competente para dirimir eventuais conflitos com o 

usuário. Estas cláusulas geralmente acompanham a cláusula de legislação aplicável e definem 

o foro competente como o foro do local da sede da empresa. 

O serviço de streaming de música Spotify, por exemplo, reconhece a legislação 

brasileira como aplicável, mas restringe o foro competente para resolução de litígios aos 

Tribunais situados no Estado de São Paulo. A rede social Tumblr, por sua vez, exige que o 

usuário que deseja utilizar seus serviços concorde que “quaisquer queixas ou litígios que possa 

ter contra o Tumblr terão de ser resolvidos exclusivamente por um tribunal estadual ou federal 

no Condado de Nova Iorque, Nova Iorque”.  

Em se tratando de contratos de consumo, a jurisprudência pátria já se consolidou no 

sentido da abusividade latente das cláusulas que, seja pela eleição de um foro especial para o 

contrato de consumo, seja por impor uma arbitragem privada ou de órgãos ligados aos 

fornecedores, acabam por dificultar (ou mesmo inviabilizar) o acesso à Justiça, afrontando 

direitos fundamentais do consumidor. Juntamente com as cláusulas que determinam uma 

legislação estrangeira para reger o contrato, estas provisões violam a garantia de uma proteção 

judicial efetiva, prevista no art. 5º, XXXV da CF23.  

                                            

23 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

a direito; 
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Outro ponto relevante é a adoção de cláusula de arbitragem. Não raramente, as 

plataformas online incluem cláusulas arbitrais em seus Termos de Uso. Com relação à adoção 

deste tipo de cláusula em contratos de adesão, existe posicionamento consolidado na 

jurisprudência brasileira. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes reconhecendo a 

eficácia da cláusula de arbitragem neste tipo de contrato apenas quando o “aderente venha a 

tomar a iniciativa de instituir a arbitragem, ou concorde, expressamente, com a sua instituição”, 

sendo “possível a cláusula arbitral em contrato de adesão de consumo quando não se verificar 

presente a sua imposição pelo fornecedor ou a vulnerabilidade do consumidor, bem como 

quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do 

fornecedor, venha a concordar ou ratificar expressamente com a instituição, afastada qualquer 

possibilidade de abuso”24. A Corte também entendeu que a cláusula arbitral não prevalece 

quando o consumidor procura a via judicial para a solução de litígios. Segundo decisão da 

Terceira Turma do STJ, é possível esse tipo de solução extrajudicial em contratos de adesão, 

mas desde que haja concordância entre as partes, pois o consumidor sempre terá a possibilidade 

de optar por levar o caso à Justiça estatal.25  

 

2.2.3 CONTROLE DE CONTEÚDO, USO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS E SUAS 

PROIBIÇÕES 

As plataformas online, via de regra, incluem uma ou mais cláusulas definindo práticas 

aceitáveis no uso de seus produtos e serviços, bem como quais condutas são vedadas quando 

de sua utilização. Tais provisões podem estar contidas nos Termos de Uso ou em documentos 

conexos como Políticas de Uso e/ou Padrões da Comunidade e refletem uma preocupação dos 

provedores de serviços online em se blindarem de responsabilidades legais em decorrência da 

conduta de seus usuários. 

                                            

24 REsp 1189050/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 

14/03/2016 

25 REsp 1628819/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 

15/03/2018 
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Ações para combater as condutas indesejadas incluem monitoramento, filtragem, 

bloqueio e a remoção de conteúdos postados e hospedados, a exclusivo critério da própria 

plataforma. Os Termos de Uso do Instagram, por exemplo, autorizam a empresa a “remover 

qualquer conteúdo ou informação compartilhada no Serviço se acreditarmos que tal conteúdo 

viola estes Termos de Uso, nossas políticas ou quando estivermos autorizados ou obrigados por 

lei a assim proceder”26. As atividades e condutas comumente consideradas impróprias incluem, 

entre outras, o envio de spam, o cometimento de fraudes, invasões em contas de outros usuários, 

a postagem ou hospedagem de conteúdo que seja ilegal, obsceno, difamatório, ou que promova 

discriminação, o cometimento de crimes ou discurso de ódio.  

A polêmica em relação a estas cláusulas reside na definição dos limites daquilo que se 

pode considerar como “aceitável”, “obsceno” e “discriminatório”, dentre outras definições 

vagas e imprecisas. A proibição do Twitter de um “comportamento que incite medo sobre um 

grupo protegido”27, por exemplo, não serve de base para uma moderação de conteúdo adequada. 

A falta de clareza nas políticas no que se refere a ódio e comportamento abusivo tem dado lugar 

a denúncias de incoerência na aplicação destas políticas, de maneira a prejudicar minorias ao 

mesmo tempo que fortalece a situação de grupos dominantes ou poderosos: 

 

Os usuários e a sociedade civil denunciam atos de violência e abuso contra a mulher, 

incluindo ameaças físicas, comentários misóginos, publicação de fotografias íntimas 

falsas ou sem consentimento e a publicação de informações pessoais confidenciais; 

ameaças de agressão contra grupos politicamente marginalizados, raças e classes 

minoritárias e grupos étnicos que sofrem perseguição violenta; bem como abusos 

dirigidos contra refugiados, imigrantes e requerentes de asilo político. Ao mesmo 

tempo, as plataformas teriam reprimido o ativismo em favor das pessoas LGBTI; 

protestos contra governos repressivos; denúncias de limpeza étnica e críticas aos 

fenômenos e estruturas de poder de natureza racista.28 

                                            

26 Termos de Uso do Instagram. Disponível em : 

https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511/?helpref=hc_fnav . Acesso em 17 de setembro 

de 2018. 

27 Política contra propagação de ódio do Twitter. Disponível em https://help.twitter.com/pt/rules-and-

policies/hateful-conduct-policy. Acesso em 18 de setembro de 2018 

28 Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de 

expression. Disponível em: https://daccess-

ods.un.org/access.nsf/GetFile?Open&DS=A/HRC/38/35&Lang=S&Type=DOC. No original, em espanhol: Los 

usuarios y la sociedad civil informan de actos de violencia y abuso contra la mujer, incluidas las amenazas físicas, 

los comentarios misóginos, la publicación de imágenes íntimas falsas o sin consentimiento y la publicación de 

información personal confidencial; las amenazas de agresión contra los grupos políticamente marginados, las 

 

https://www.facebook.com/help/instagram/478745558852511/?helpref=hc_fnav
https://help.twitter.com/pt/rules-and-policies/hateful-conduct-policy
https://help.twitter.com/pt/rules-and-policies/hateful-conduct-policy
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Em razão desta peculiaridade, as plataformas online têm reconhecido a importância de 

se considerar o contexto na análise da remoção de conteúdos. Apesar disto, o cuidado com o 

contexto não impediu a remoção de conteúdos com conteúdo histórico, cultural e educacional; 

relatos sobre conflitos; evidências de crimes de guerra; discurso contrário a grupos extremistas; 

e esforços para combater discursos homofóbicos, xenofóbicos e racistas29.  

Esforços tem sido feitos na adoção de moderação por algoritmos e ferramentas 

automáticas, como a tecnologia PhotoDNA, que ajuda a detectar pornografia infantil. 

Ferramentas como esta podem ajudar as empresas a identificar rapidamente imagens com 

conteúdo ilegal em meio a infinidade de conteúdos enviados por usuários. Por outro lado, a 

aplicação irrestrita de algoritmos para remoção automática de conteúdo pode trazer riscos à 

liberdade de expressão, já que as tecnologias ainda têm certos limites para decifrar nuances e 

contextos da comunicação humana. Se a automação for utilizada para facilitar a moderação de 

conteúdo, as empresas devem empregar um uma quantidade adequada de revisão realizada por 

humanos. Além disto, os critérios e processo de decisão dos algoritmos devem ser transparentes 

e incluir mecanismos de melhoria de forma a minimizar o eventual risco à liberdade de 

expressão. 

Ainda com relação a remoção de conteúdo, outra queixa comum é de que os usuários 

que tem seu conteúdo removido ou denunciado podem não receber uma notificação sobre a 

retirada do conteúdo do ar ou de outras ações tomadas pelas plataformas. A UNESCO, em seu 

em seu relatório Fostering Freedom Online destacou que algumas empresas têm aumentado 

esforços para prover mecanismos de recurso e queixas contra remoção arbitrária de conteúdo, 

mas que “pesquisadores identificaram exemplos de regras sendo aplicadas de forma 

inconsistente com o princípio do devido processo” (MACKINNON, HICKOK, et al., 2014). 

Organismos internacionais já recomendaram que as plataformas online devem notificar o 

                                            

razas y las castas minoritarias y los grupos étnicos que sufren persecución violenta; y los abusos dirigidos contra 

los refugiados, los migrantes y los solicitantes de asilo. Al mismo tiempo, las plataformas habrían reprimido el 

activismo en favor de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y asexuadas; la contestación contra 

los Gobiernos represivos; la denuncia de la depuración étnica; y las críticas de los fenómenos y las estructuras 

de poder de naturaleza racista.  

29 Cf. Relatório A/HRC/38/35, da ONU. Disponível em https://daccess-

ods.un.org/access.nsf/GetFile?Open&DS=A/HRC/38/35&Lang=S&Type=DOC.  Acesso em 29 de outubro de 

2018  

https://daccess-ods.un.org/access.nsf/GetFile?Open&DS=A/HRC/38/35&Lang=S&Type=DOC
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/GetFile?Open&DS=A/HRC/38/35&Lang=S&Type=DOC
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usuário que teve seu conteúdo removido ou sua conta deletada e viabilizar mecanismos de 

esclarecimento e contraditório, para se alinharem com a implementação dos Direitos Humanos. 

Apesar disto, apenas uma pequena porcentagem das plataformas online adota estes mecanismos 

de revisão e de contraditório (VENTURINI, LOUZADA, et al., 2016). 

Os Intermediários de Internet, se considerados como meras empresas privadas, estão 

legalmente autorizadas a estabelecer normas próprias do que pode ser considerado conteúdo 

aceitável no uso de seus serviços. No entanto, é preciso que se reconheça que as grandes 

empresas de internet são responsáveis pela própria infraestrutura de acesso à rede. As redes 

sociais, especialmente, executam um papel de esferas quase-públicas (quasi-public spheres) 

(YORK, 2010). Estas empresas têm, portanto, a responsabilidade de minimizar, em suas 

políticas, os impactos negativos nos Direitos Fundamentais de seus usuários.  

Sob pena de violar o direto à liberdade de expressão, previsto nos artigos 5º, inciso 

IV30 e 22031 da Constituição Federal, é dever dos Intermediários de Internet que estabeleçam 

as restrições ao conteúdo de maneira clara e em acordo com preceitos basilares de Direitos 

Humanos. Além disto é preciso que se dê transparência aos processos de denúncia, 

processamento e exclusão dos conteúdos proibidos, considerando os contextos culturais locais 

e possibilitando a participação e o contraditório dos usuários prejudicados. 

 

2.2.4 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Como um típico contrato de adesão, as cláusulas dos termos de uso são definidas 

unilateralmente pela plataforma fornecedora dos serviços. Isto não significa, porém, que as 

cláusulas definidas inicialmente possam ser alteradas a critério exclusivo do fornecedor, prática 

vedada pelo Código de Defesa do Consumidor: 

 

                                            

30 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

31 Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo 

ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
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Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que: 

(...) 

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade 

do contrato, após sua celebração; 

 

Tornam-se necessários o conhecimento e o consentimento expresso do usuário no que 

se refere às alterações realizadas pelo fornecedor. Neste sentido, a alteração dos Termos de Uso 

deve ser precedida de notificação do usuário e da exigência de seu consentimento expresso para 

utilização da plataforma. Não obstante, é comum que se inclua nos Termos de Uso, cláusulas 

garantindo às plataformas o poder de alterar cláusulas contratuais sem a anuência, participação 

ou notificação dos usuários. O YouTube, maior plataforma de vídeos do mundo, salienta em 

seus Termos de Serviço que:  

 

“O YouTube se reserva o direito de alterar estes Termos de Serviço a qualquer tempo 

e sem aviso, e é sua responsabilidade em reler estes Termos de Serviço para verificar 

a ocorrência de qualquer alteração. O uso do Serviço por Você após qualquer 

aditamento aos Termos de Serviço implicará o consentimento e a aceitação dos termos 

aditados”32 

 

Uma plataforma que apresenta uma melhor política de alteração dos contratos é a 

Wikipedia. A plataforma disponibiliza as propostas de alterações para que os usuários façam 

comentários durante um período determinado. Da mesma forma, a empresa se compromete a 

notificar os usuários no caso de alterações dos Termos de Uso, mas considera o uso continuado 

dos serviços como anuência do usuário: 

 

Assim como a contribuição da comunidade Wikimedia é essencial para o crescimento 

e a manutenção dos projetos, acreditamos que a contribuição da comunidade é 

essencial para que estes termos de uso sirvam adequadamente aos nossos usuários. 

Isso também é essencial para um contrato justo. Portanto, forneceremos esses termos 

de uso, bem como quaisquer revisões substanciais futuras destes termos de uso, à 

comunidade para comentários, pelo menos trinta (30) dias antes do final do período 

de comentários. Caso uma futura proposta de revisão for substancial, forneceremos 

30 dias adicionais para comentários após a publicação de uma tradução da revisão 

proposta em pelo menos três idiomas (selecionados a nosso critério). A comunidade 

                                            

32 Termos de Serviço do Youtube. Disponível em https://www.youtube.com/static?gl=BR&template=terms&hl=pt 

. Acesso em 22 de setembro de 2018 

https://www.youtube.com/static?gl=BR&template=terms&hl=pt
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será encorajada a traduzir a revisão proposta em outros idiomas conforme apropriado. 

Para alterações por razões legais ou administrativas, para corrigir uma declaração 

imprecisa ou alterações em resposta a comentários da comunidade, forneceremos um 

aviso com pelo menos três (3) dias de antecedência. Uma vez que pode ser necessário 

modificar estes Termos de Uso periodicamente, iremos fornecer notificação de tais 

modificações e a oportunidade de comentar através dos sites dos projetos e por meio 

de uma notificação em WikimediaAnnounce-L. O seu uso continuado dos nossos 

serviços após os novos termos de uso serem oficializados após o aviso e o período de 

revisão constitui uma aceitação destes termos de uso da sua parte. 

 

2.2.5 PRIVACIDADE, MONITORAMENTO, TRATAMENTO, COMPARTILHAMENTO 

E DIVULGAÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

O internauta, ao navegar, deixa um rastro de informações economicamente rentável. 

Em virtude da rotina de funcionamento da Internet, com o rastreamento de IPs, cookies e 

histórico de navegação, o usuário gera um perfil de uso aproveitável que possui valor de 

mercado. Paesani (2013) aponta que a transformação da web num mercado fez com que a 

privacidade passasse de um direito a uma commodity, assinalando que o poder informático 

trouxe a possibilidade de acumular informações ilimitadas sobre a vida de cada indivíduo, isto 

é, “suas condições físicas, mentais, econômicas ou suas opiniões religiosas e políticas”. Este 

rastro de informações gerados pelo usuário, relaciona-se com o chamado big data. Com uma 

enorme parcela da população utilizando diariamente as redes sociais, e consequentemente 

deixando rastros, e a disponibilidade cada vez maior de tecnologias para reter, agrupar e 

processar esses dados, aqueles que possuem acesso a esse manancial de dados prontamente 

passaram a utilizar tais ferramentas para apoiar os mais diversos processos de tomada de 

decisão. Para Tufekci (2014), big data não se trata apenas de uma quantidade maior de dados 

captados, mas de uma grande mudança em sua natureza e na possiblidade de agregação a outros 

dados. A partir de dados captados sobre os usuários do Twitter, é possível até mesmo prever 

movimentações no mercado de ações. 

O big data tem sido utilizado para influenciar eleições nos mais diferentes níveis e em 

vários países. A utilização de big data ajudou a alterar os rumos da eleição presidencial 

estadunidense de 2016, elegendo como Presidente dos Estados Unidos o empresário Donald 

Trump. A mesma estratégia foi adotada pelo candidato Jair Bolsonaro, nas eleições 

presidenciais brasileira de 2018. Empresas especializadas em captação de informações de 

tráfego, coletam informações geradas por usuários de redes sociais e as processam, traçando 

https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/WikimediaAnnounce-l
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um perfil psicológico de eleitor para cada usuário. Após traçar características dos eleitores e 

separá-los em diferentes grupos, as empresas direcionam materiais de campanha específicos 

para cada perfil de eleitor. Como aponta Rubinstein (2014), este tipo de estratégia, denominado 

voter microtargeting, “atualmente direciona e influencia todos os aspectos das eleições 

modernas”, mas influencia resultados das eleições em detrimento de Direitos Fundamentais 

como a privacidade, “sujeitando o eleitor a uma forma de vigilância na qual suas preferências 

e crenças políticas são monitoradas e rastreadas”. Aliando tecnologias de extração de 

informações sobre usuários de internet, desanonimização e combinação de dados, é possível 

que empresas prevejam, com alto grau de acerto, quais as preferências políticas e em quais 

candidatos um usuário poderá ou irá votar, atingindo aspectos da intimidade do eleitor e do 

direito ao voto secreto, garantia fundamental que dá suporte ao sistema político democrático. É 

preciso, portanto, que o tráfego eletrônico de dados seja protegido para que não haja uma 

devassa na intimidade do indivíduo, fato que é constitucionalmente proibido, uma vez que todos 

tem direito à proteção de sua intimidade. 

A privacidade tem status de Direito Fundamental, prevista no art. 5º, inciso X, da 

Constituição Federal33. Especificamente no tocante à utilização da Internet, o Marco Civil da 

Internet (Lei 12.965/14) estabelece que o uso da Internet no Brasil tem como princípios a 

proteção da privacidade e a proteção dos dados pessoais34 (art. 3º, inciso II e III). Em relação 

aos dados pessoais, foi publicada em 14 de agosto de 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados 

(Lei 13.709/18), cujo objetivo, entre outros, é o de “proteger os direitos fundamentais de 

liberdade e de privacidade”.  

Uma análise realizada por Kamarinou, Milard e Hon (2015), identificou que existem 

padrões nos Termos de Uso utilizados pelas plataformas online também no que se refere à 

política de tratamento de dados pessoais dos usuários e privacidade. As cláusulas relacionadas 

                                            

33 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

34 Art. 3: A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: II - proteção da privacidade; III - 

proteção dos dados pessoais, na forma da lei; 
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à política de dados pessoais e privacidade são geralmente disponibilizadas em um documento 

apartado denominado “Política de Privacidade” e apresentam uma série de provisões em 

comum. Os pontos que merecem destaque são aqueles relacionados a(o) (i) compartilhamento 

de dados; (ii) monitoramento de atividades do usuário; (iii) monitoramento de comunicações e 

conteúdo privado; (iv) divulgação de dados pessoais para autoridades e; (v) retenção de dados 

pessoais.  

 

2.2.5.1 COMPARTILHAMENTO DE DADOS  

No que se refere ao compartilhamento de dados com terceiros para finalidades 

comerciais, técnicas ou de processamento, a maioria das plataformas permite o 

compartilhamento como opção padrão (default). Embora em alguns casos as finalidades sejam 

detalhadas, as provisões geralmente contidas nos Termos de Uso são genéricas, dando ensejo 

ao compartilhamento irrestrito de dados. 

Quanto à possibilidade de compartilhamento de dados para fins comerciais, existem 

muitas variações. A grande maioria dos Termos de Uso contém provisões no sentido de que a 

empresa não vende dados de seus usuários. Por outro lado, outras empresas abertamente citam 

na sua política que esses dados são enviados a terceiros como forma de lucro para a empresa 

responsável pelo provedor, sob o pretexto de oferecer um conteúdo mais personalizado ao 

usuário. 

A plataforma de pagamentos PayPal, por exemplo, deixa claro que poderá 

“compartilhar suas informações com terceiros para fins de negócios do PayPal”. A propósito, 

uma lista publicada pela PayPal35 enumera mais de 350 empresas com as quais a companhia 

pode compartilhar dados, incluindo também as finalidades do compartilhamento. No 

documento, a empresa deixa claro que poderá, entre outras coisas, compartilhar fotos do rosto 

do usuário com a Microsoft para prevenção de fraudes e para “fins de pesquisa e testes de 

adequação de novos produtos”.  

                                            

35 List of Third Parties (other than PayPal Customers) with Whom Personal Information May be Shared.. 

Disponível em https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/third-parties-list Acesso em 18 de setembro de 2018 

https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/third-parties-list
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Estudos recentes indicam que pelo menos 75% dos serviços online compartilha dados 

com terceiros. Contrariando esta prática, algumas plataformas têm se comprometido em não 

captar e compartilhar dados de seus usuários com terceiros. É o caso do buscador DuckDukGo 

e do provedor de e-mail Riseup: 

 

Sobre cada pessoa que usa nossos serviços, guardamos somente o mínimo de 

informação, necessário para fazê-los funcionar. Não compartilhamos essa informação, 

nem a vendemos.36 

 

2.2.5.2 MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DO USUÁRIO  

A grande maioria das políticas de uso possibilitam o monitoramento das atividades dos 

usuários em sites de terceiros e também estabelecem o monitoramento por terceiros como 

padrão. O grande número de plataformas que exigem que o usuário permita que suas atividades 

em outros sites sejam monitoradas indica que esta é uma prática comum. De acordo com 

Venturini (2016), 66% das plataformas inserem cláusulas com este tipo de permissão. De 

maneira similar, 80% das plataformas permitem que terceiros monitorem atividades do usuário 

enquanto utilizam seus serviços. Em ambos os casos, as cláusulas são redigidas de maneira 

genérica e não deixam claro quem são as pessoas ou entidades capazes de monitorar as 

atividades do usuário. Por fim, poucos são os casos em que é permitido ao usuário a opção de 

não ser monitorado. 

A plataforma de vídeos Vimeo, por exemplo, alerta os usuários sobre a obtenção de 

dados do usuário dentro e fora da plataforma, pela própria empresa e por terceiros, para fins de 

propaganda direcionada. No entanto, não traz informações sobre quais terceiros podem coletar 

dados e quais informações podem ser obtidas: 

 

Alguns terceiros podem coletar dados sobre você quando você usa nossos serviços. 

Isto pode incluir dados que você envia (como informações de pagamento) ou 

                                            

36 Política de Privacidade do Riseup. Disponível em https://riseup.net/pt/privacy-policy . Acesso em 22 de 

setembro de 2018. 

 

https://riseup.net/pt/privacy-policy#n%C3%A3o-compartilhamos-informa%C3%A7%C3%B5es-pessoais
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informações coletadas automaticamente (no caso de terceiros provedores de análises 

e anunciantes). 

Nós poderemos obter dados de terceiros sobre você. Nós poderemos combinar estes 

dados com informações que coletamos. Por exemplo, alguns anunciantes ou 

plataformas de anúncios podem permitir que nós avaliemos quais outros serviços 

online você poderia usar, de forma que nós possamos incluir anúncios pertinentes 

nestes serviços. (tradução nossa)37 

 

Algumas plataformas possibilitam ao usuário a opção de não rastreamento, como a rede 

social Pinterest: 

 

O Pinterest é compatível com a configuração de navegador Não Rastrear. Não rastrear 

(ou DNT, na sigla em inglês para Do Not Track) é uma preferência de privacidade 

que você pode configurar na maioria dos navegadores. 

Apoiamos o DNT porque achamos muito importante que você tenha uma maneira 

simples de controlar como suas informações são usadas. É por isso que, além de 

fornecer para você uma série de maneiras de escolher como o Pinterest usa seus dados, 

respeitamos o DNT como um sinal de como você gostaria que usássemos os dados 

que coletamos fora do Pinterest  

 

2.2.5.3 MONITORAMENTO DE COMUNICAÇÕES E CONTEÚDOS PRIVADOS 

O consentimento para monitorar comunicações privadas dos usuários ainda é requerida 

em uma parte dos Termos de Uso das grandes plataformas. A título de exemplo, a política de 

privacidade do Google reconhece que a empresa coleta os conteúdos que o usuário cria, faz 

upload e recebe de outras pessoas, incluindo “e-mails enviados e recebidos, fotos e vídeos 

salvos, documentos e planilhas criados e comentários feitos em vídeos do YouTube”. O 

escaneamento contínuo dos e-mails é particularmente preocupante, uma vez que a troca de e-

mails se equipara à troca de correspondências, cujo sigilo é protegido no artigo 5º, XII, da 

Constituição Federal, que exige ordem judicial prévia para sua quebra. 

                                            

37 Política de Privacidade no Vimeo. Disponível em https://vimeo.com/privacy . Acesso em 05 de novembro de 

2018. No original: Some third parties may collect data about you when you use our services. This may include 

data you submit (such as payment information) or automatically-collected information (in the case of third-party 

analytics providers and advertisers). We may obtain data from third parties about you. We may combine that 

data with information that we have collected. For example, some advertisers or advertising platforms may allow 

us to determine what other online services you might use so that we may place relevant ads on those services. 

https://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data-other-websites
https://vimeo.com/privacy
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Por outro lado, algumas companhias têm adotado a chamada criptografia de ponta-a-

ponta, que não permite que o conteúdo das mensagens e arquivos enviados seja analisado pela 

plataforma ou por terceiros. O exemplo mais conhecido no Brasil é o da plataforma de 

mensagens Whatsapp, que destaca em sua política de privacidade que as “mensagens estão 

criptografadas para que nós ou terceiros não as possam ler.” A adoção deste tipo de sistema de 

criptografia garante maior privacidade ao usuário, embora tenha sido alvo de críticas. No Brasil, 

desde 2015, o Whatsapp já enfrentou pelo menos 4 suspensões de sua operação por não entregar 

a autoridades judiciais o conteúdo da conversa de usuários investigados. As suspensões do 

aplicativo por magistrados foram alvo de uma Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF 403), pendente de julgamento no STF. 

 

2.2.5.4 ENTREGA DE DADOS PARA AUTORIDADES 

No que se refere a entrega de dados pessoais dos usuários para autoridades, as políticas 

de privacidade não proveem garantias suficientes aos usuários. 

O relatório A/HRC/17/27, da ONU, recomenda que os intermediários de internet não 

implementem restrições ao direito de privacidade sem intervenção judicial prévia (RUE, 2013) 

e o Guia dos Direitos Humanos para usuários de Internet deixa claro que o usuário de Internet 

“não pode ser objeto de medidas de vigilância geral ou intercepção” e que os dados pessoais do 

usuário só serão acessados em “circunstâncias excepcionais previstas na lei, por exemplo, numa 

investigação criminal.”  

Na Constituição brasileira, o artigo 5º, inciso XII, não deixa dúvidas de que a ordem 

judicial prévia é imprescindível para a interceptação de mensagens e conteúdo privado: 

 

Art. 5º. (…) 

XII – e inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de 

dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução processual penal” 
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Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que é “ilícita a devassa 

de dados, bem como de conversas de whatsapp sem prévia autorização judicial” (STJ – 6ª 

Turma – RHC 51.531-RO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 19/4/2016 (Info 583).  

Como a maioria dos ordenamentos jurídicos nacionais faz menção à interceptação por 

ordem judicial, esta hipótese está quase sempre prevista nos Termos de Uso. No entanto, é 

comum que as redações das cláusulas vão adiante e permitam a divulgação de dados por simples 

requisição de autoridade governamental ou policial. Algumas Políticas de Privacidade vão 

ainda mais longe e declaram que a empresa poderá divulgar dados pessoais do usuário sempre 

que isso for considerado do interesse da empresa. Neste sentido é a política de privacidade da 

Apple: 

 

Pode ser necessário − por lei, processo legal, litígio e/ou solicitações de autoridades públicas 

e governamentais dentro ou fora de seu país de residência − que a Apple revele suas 

informações pessoais. Poderemos também revelar informações sobre você se determinarmos 

que, para propósitos de segurança nacional, imposição da lei ou outros problemas de 

importância pública, a revelação será necessária ou apropriada. 

Também poderemos revelar informações sobre você se determinarmos que a revelação é 

razoavelmente necessária para impor nossos termos e condições ou proteger nossas 

operações ou usuários. Além disso, no caso de uma reorganização, fusão ou venda, podemos 

transferir qualquer e todas as informações pessoais que coletamos a terceiros relevantes. 

 

2.2.5.5 RETENÇÃO DE DADOS 

Devido à coleta massiva de dados e informações pessoais seria esperado que as 

plataformas divulgassem claramente por quanto tempo os dados são armazenados e em que 

medida essas informações são desvinculadas de seus titulares através de processos de 

anonimização. Os usuários também deveriam ser informados, com clareza, sobre o que 

acontece com seus dados após a exclusão de sua conta ou perfil em determinada plataforma. 

Não obstante, no geral as plataformas têm políticas pouco claras sobre a retenção de 

dados dos usuários, sobre o tempo que os dados ficam armazenados e sobre a possibilidade de 

exclusão definitiva por parte de seus titulares. A especificação dos períodos de guarda e 

retenção dos dados varia drasticamente em cada plataforma. O Twitter, por exemplo, apenas 

reconhece que “Mantem os Dados de Registro por 18 meses, no máximo”, enquanto a 

política de privacidade do Google detalha de forma extensa a natureza das informações 
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retidas, os prazos e os procedimentos de exclusão. Por outro lado, a Apple traz uma 

cláusula genérica, sem especificações de prazo e natureza das informações: 

 

Reteremos suas informações pessoais pelo período necessário para satisfazer as finalidades 

descritas nesta Política de Privacidade, a menos que um período de retenção mais longo seja 

exigido ou permitido por lei. Para definir esses períodos, examinamos com cuidado a 

necessidade de coletar informações pessoais e, ao identificarmos uma necessidade relevante, 

retemos a informação pelo período mais curto possível necessário para concluir a finalidade 

da coleta, a menos que um período de retenção mais longo seja exigido por lei.38 

 

2.2.6 USO DO CONTEÚDO E PROPRIEDADE IMATERIAL  

O conteúdo exibido nas plataformas, especialmente as redes sociais, é formado por 

material gerado pelos próprios usuários. Nas redes sociais, os usuários postam imagens, textos, 

vídeos, documentos, dentre outros materiais que estão sujeitos à direitos de propriedade 

imaterial e/ou se relacionam com seus direitos de personalidade. Em razão disto, a maioria das 

plataformas exige que o usuário ceda previamente uma licença sobre os conteúdos postados, de 

forma a viabilizar sua exibição e compartilhamento sem que isto incorra na violação de 

eventuais direitos de propriedade imaterial e direitos de personalidade do usuário. 

No geral, o formato típico destas licenças é o seguinte: “Você concede uma licença A, 

B e C a esta site para X, Y e Z.” (FIESLER, LAMPE e BRUCKMAN, 2016). A controvérsia 

reside na extensão da licença garantida. Em muitos casos, as plataformas se reservam direitos 

sobre o conteúdo do usuário que vão além do que seria razoável para manter o correto 

funcionamento do serviço. A rede social SnapChat, por exemplo, requer a seguinte licença: 

 

 Além de nos conceder os direitos mencionados no parágrafo anterior, você também 

concede uma licença perpétua para criar obras derivadas, promover, exibir, transmitir, 

compartilhar, sublicenciar, executar publicamente e exibir publicamente o Conteúdo 

Público em qualquer forma e em toda e qualquer mídia ou método de distribuição 

(hoje conhecidos ou desenvolvidos futuramente). Conforme necessário, quando você 

cria, carrega, publica, envia ou aparece em Conteúdo Público, você também concede 

à Snap Inc., nossos afiliados e nossos parceiros de negócios, em âmbito mundial, o 

                                            

38 Política de Privacidade – Apple. Disponível em https://www.apple.com/br/legal/privacy/br/ . Acesso em 05 de 

novembro de 2018. 

 

https://www.apple.com/br/legal/privacy/br/


48 

 

 

direito e licença irrestrita e perpétua de utilizar o seu nome, a sua imagem e a sua voz, 

incluindo em relação ao conteúdo comercial ou patrocinado. Isso significa, entre 

outras coisas, que você não terá direito a nenhuma indenização por parte da Snap Inc., 

de nossos afiliados ou de nossos parceiros de negócios caso seu nome, sua imagem 

e/ou sua voz sejam transmitidos através dos Serviços, seja no aplicativo Snapchat ou 

seja nas plataformas de um de nossos parceiros de negócios.39 

 

A obtenção de uma licença tão ampla não oferece ao usuário uma indicação clara do 

que as plataformas podem fazer com o material gerado pelo usuário, culminando na 

possibilidade dos termos serem veículos para abusos, gerando direitos por fiat, a partir do nada. 

(LEMOS, 2005). A amplitude dos direitos concedidos às plataformas e a parceiros já gerou 

controvérsias. Em 2010, o fotógrafo Daniel Morel fez uma série de fotos durante um terremoto 

no Haiti e publicou as imagens no Twitter. Enquanto muitas agências entraram em contato para 

comprar as imagens ou obter autorização de uso, a agencias AFP e a Getty repassaram as fotos 

a seus clientes sem a autorização do fotógrafo, redundando em publicações em capas de jornais, 

revistas e sites mundo afora. As agências alegaram, na época, que os Termos de Uso do Twitter 

permitiam que outros usuários da rede social utilizassem os conteúdos postados (TAN, 2018) 

É claro que as plataformas devem ser detentoras de alguns tipos de licença para 

reproduzir e distribuir os conteúdos gerados pelo usuário como forma de viabilizar o seu 

funcionamento e a oferta dos seus serviços. Por outro lado, devem ser consideradas inválidas 

as cláusulas que garantem direitos que excedam o necessário para o bom funcionamento do 

serviço. Neste sentido esclarece Anderson Schreiber (2013) que: 

 

“Qualquer autolimitação de caráter irrestrito ou permanente não deve ser admitida, 

por se equipara à renúncia. Assim, a ordem jurídica admite que alguém assine um 

contrato para autorizar a veiculação de sua imagem em determinada campanha 

comercial, mas não consideraria válido o ajuste por meio do qual a mesma pessoa 

autorizasse o uso de sua imagem “em qualquer publicidade”, “para sempre”, “de 

qualquer modo” ou “para qualquer fim”.  

 

Também as provisões que permitem o sublicenciamento dos conteúdos são 

potencialmente lesivas porque permitem a utilização de direitos licenciados pelo usuário por 

                                            

39 Termos de Serviço – Snap Inc. Disponível em https://www.snap.com/pt-BR/terms/ . Acesso em 06 de outubro 

de 2018. 

https://www.snap.com/pt-BR/terms/
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novos sujeitos, terceiros desconhecidos, que fogem à alçada de vontade do licenciante. 

Funcionam, portanto, como uma cláusula mandato em branco. 

Por sua vez, aquelas cláusulas que possibilitam que a empresa possa manter a licença 

mesmo após a remoção do conteúdo da plataforma e as que permitem a modificação de 

conteúdo protegidos pelo Direito Autoral são contrárias ao ordenamento jurídico brasileiro. Isto 

porque os direitos de modificar a obra e de retirar a obra de circulação são direitos morais do 

Autor previstos no artigo 24, incisos V e VI, da lei 9.610/9840. Estes direitos, protegidos 

constitucionalmente no artigo 5º, inciso XXVII da Constituição Federal são considerados 

inalienáveis e irrenunciáveis, de acordo com o artigo 27 da Lei dos Direitos Autorais41. Toda 

cláusula em sentido contrário nos Termos de Uso será, portanto, considerada nula de pleno 

direito. 

 

2.2.7 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Talvez o maior ponto em comum dos Termos de Serviço de diferentes plataformas 

seja no tocante à limitação de responsabilidade da plataforma e a inexistência de garantias 

oferecidas pelos provedores de serviços online. Em linhas gerais, as cláusulas de limitação de 

responsabilidade buscam eximir o fornecedor de serviços online de toda e qualquer 

responsabilidade civil que possa decorrer do uso dos serviços oferecidos ou limitar eventuais 

indenizações a um valor pré-fixado. As cláusulas costumam ser escritas de forma destacada, 

com caracteres em caixa-alta ou em negrito.  

O conteúdo é geralmente extenso e prevê a maior gama possível de situações em que 

o provedor de serviços online possa ser responsabilizado, sendo comum a utilização de 

vocábulos como “quaisquer” “todos” ou “nenhum”, de forma a abarcar todos os danos 

eventualmente sofridos pelos usuários e terceiros. A título de exemplo, a cláusula de limitação 

de responsabilidade do YouTube destaca que o usuário “concorda em defender, indenizar e 

                                            

40 Art. 24. São direitos morais do autor: V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; VI - o de retirar de 

circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização 

implicarem afronta à sua reputação e imagem; 

41 Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. 
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isentar o YouTube, sua controladora, seus executivos, diretores, funcionários e representantes 

de toda e qualquer ação judicial, danos, obrigações, perdas, custos ou dívidas” e que  

 

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA O YOUTUBE, SEUS EXECUTIVOS, 

DIRETORES, FUNCIONÁRIOS OU REPRESENTANTES SERÃO 

RESPONSABILIZADOS POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, 

INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO OU IMPREVISTO RESULTANTE DE 

QUAISQUER ERROS, EQUÍVOCOS OU IMPRECISÃO DE CONTEÚDO, 

DANOS PESSOAIS OU MATERIAIS , DE QUALQUER NATUREZA, 

RESULTANTE DO SEU ACESSO E DO USO DO NOSSO SERVIÇO, (...) 

QUAISQUER ERROS OU OMISSÕES EM QUALQUER CONTEÚDO OU 

QUALQUER PERDA OU DANO DE QUALQUER NATUREZA SOFRIDO EM 

CONSEQÜÊNCIA DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO (...) 42 

 

O Código de Defesa do Consumidor admite, no artigo 51, I, a limitação da 

responsabilidade indenizatória em situações justificáveis quando o consumidor for pessoa 

jurídica. Logo, deve ser feita a diferenciação entre a limitação de responsabilidade justificável 

e a isenção de responsabilidade total, como no caso da cláusula transcrita acima. Desta forma, 

quando o provedor de serviços online traz uma previsão contratual de irresponsabilidade total, 

esta cláusula deverá ser considerada nula de pleno direito. 

É também comum encontrar nos Termos de uso cláusulas de limitação de 

responsabilidade disfarçadas de cláusulas penais. Cláusulas que fixem um quanto indenizatório 

simbólico ou quase simbólico que acabam por fulminar a responsabilidade de indenizar. Os 

Termos de uso da Microsoft, por exemplo, admitem o pagamento de indenização por danos 

diretos “até o valor equivalente ao valor pago por seus Serviços para o mês durante o qual 

ocorreu o prejuízo ou a violação (ou até USD$ 10,00 se os Serviços forem gratuitos).43” Para 

Flávio Tartuce (2016), “além da cláusula de exclusão total da responsabilidade do fornecedor 

ou prestador, não tem validade a cláusula que atenua o dever de reparar dos fornecedores ou 

prestadores em detrimento do consumidor”. 

                                            

42 Termos de Uso do YouTube. Disponível em https://www.youtube.com/static?gl=BR&template=terms&hl=pt . 

Acesso em 05 de novembro de 2018. 

43 Contrato de Serviço da Microsoft. Disponível em https://www.microsoft.com/pt-br/servicesagreement/ . Acesso 

em 06 de outubro de 2018. 

 

https://www.youtube.com/static?gl=BR&template=terms&hl=pt
https://www.microsoft.com/pt-br/servicesagreement/
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Portanto, as cláusulas de isenção total de responsabilidade e as cláusulas de limitação 

do quantum indenizatório simbólico incluídas em Termos de Uso não encontram guarida em 

nosso ordenamento jurídico. Viola-se diretamente o direito assegurado à indenização previsto 

no artigo 5º, incisos V e X e artigo 987 do Código Civil44. Além disso, reconhecida a aplicação 

do CDC na relação jurídica entre provedores de serviço online e os usuários, é preciso 

reconhecer também a aplicação do princípio  da reparação integral dos danos, inscrito no art. 6º, 

inc. II, do CDC e no artigo 25, que veda expressamente “a estipulação contratual de cláusula 

que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar”. Por fim, o Marco Civil da 

Internet consagra no seu art. 2º, inc. VI, que o uso da Internet no Brasil tem como um de seus 

fundamentos a “responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades”, prevendo 

hipóteses de responsabilização civil dos provedores de serviços online nos seus artigos 19 e 

2145.  

 

2.3 PERSPECTIVAS SOBRE OS TERMOS DE USO: O QUE ESPERAR PARA O 

FUTURO? 

Seja porque se acreditava que os Termos de Uso não exerceriam alguma influência no 

comportamento do usuário na Internet, seja porque este modelo de contrato ainda estava se 

consolidando, o fato é que desde o início da Internet, não houve muita preocupação com os 

                                            

44 Art. 5º (...): V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

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

Art. 927, CC: Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

45 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. 

Art. 21.  O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será 

responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de 

seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de 

caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar 

de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse 

conteúdo. 
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problemas que poderiam decorrer das cláusulas estatuídas nestes documentos. Embora já 

houvesse controvérsias sobre os Termos de Uso na década de 90, estudos específicos sobre 

problemas comuns nestes contratos somente começaram a se multiplicar a partir do início dos 

anos 2000. Embora tenham sido negligenciados por um período considerável, os Termos de 

Uso começaram a gerar desconfiança dos usuários e de pesquisadores ao longo do tempo, à 

medida em que preocupações com direitos à privacidade e liberdade de expressão ganharam 

força. 

Com a expansão global da Internet e seus mecanismos que possibilitam tanto a 

manifestação quanto a censura, até mesmo organismos interacionais começaram a se manifestar 

a respeito dos direitos à liberdade de expressão e privacidade, incluindo em seus relatórios 

observações e recomendações sobre os Termos de uso dos Intermediários de Internet.46 Em 

2014, a Organização das nações Unidas, por meio da UNESCO pontuou a falta de transparência 

dos Termos de Uso e sua influência no exercício da liberdade de expressão (MACKINNON, 

HICKOK, et al., 2014). No ano seguinte, a ONU, por intermédio do Fórum de Governança da 

Internet, publicou um documento com recomendações para que empresas respeitem padrões 

mínimos de Direitos Humanos e  tenham “uma aderência responsável aos princípios de Direitos 

Humanos na elaboração dos Termos de Uso” (BELLI, FILIPPI e ZINGALES, 2015).  

No âmbito legislativo, entrou em vigor em 2018 o Regulamento Geral de Proteção de 

Dados da União Europeia (GDPR). O regulamento exige, em seu artigo 42, que as políticas de 

privacidades sejam anuídas pelos usuários através de “uma declaração de consentimento, 

previamente formulada pelo responsável pelo tratamento [de dados], que deverá ser fornecida 

de uma forma inteligível e de fácil acesso, numa linguagem clara e simples e sem cláusulas 

abusivas”. A entrada em vigor do GDPR causou uma série de atualizações nas políticas de 

privacidade das empresas que tiveram se adequar ao padrão mais rigoroso exigido pela União 

                                            

46 Veja-se, por exemplo: Relatórios A/HRC/32/38 do Conselho de Direitos Humanos da ONU, disponível em 

https://undocs.org/A/HRC/32/38;  Relatório A/HRC/35/22, disponível em 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/35/22/Add.4; Relatório Fostering Freedom Online da 

UNESCO, disponível em http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231162e.pdf. 

RECOMMENDATIONS ON TERMS OF SERVICE & HUMAN RIGHTS, do Fórum de Governança da 

Internet das nações Unidas, Disponível em https://www.intgovforum.org/cms/documents/igf-meeting/igf-

2016/830-dcpr-2015-output-document-1/file  

 

https://undocs.org/A/HRC/32/38
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/35/22/Add.4
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231162e.pdf
https://www.intgovforum.org/cms/documents/igf-meeting/igf-2016/830-dcpr-2015-output-document-1/file
https://www.intgovforum.org/cms/documents/igf-meeting/igf-2016/830-dcpr-2015-output-document-1/file


53 

 

 

Europeia, sob pena de sofrerem rigorosas sanções.47 Na mesma linha, o Brasil sancionou a Lei 

Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18). Com uma vacatio legis de 18 meses, a norma traz 

princípios que devem ser seguidos pelas entidades que coletam ou processam dados de usuário, 

dando maior transparência ao tratamento de dados dos usuários. A lei também obriga a obtenção 

do consentimento do usuário através de uma “manifestação livre, informada e inequívoca”. A 

Lei Geral de Proteção de Dados vem, portanto, para refinar o sistema jurídico de proteção do 

usuário de Internet, complementando normas do Código de Defesa do Consumidor e do Marco 

Civil da Internet. 

Iniciativas dos próprios usuários e da mídia também buscam trazer luz aos Termos de 

Uso. O documentário “Sujeito a termos e Condições”, do diretor Cullen Hoback, investiga o 

acesso do governo e das grandes corporações aos dados de usuários da internet, por meio de 

bancos de dados disponibilizados assim que o indivíduo aceita um Termo de Uso. Alguns sites 

também reúnem informações a respeito de Termos de Uso de grandes empresas. O site Legal 

Geek48 é uma base de dados que reúne, atualmente, 2316 Termos de Uso, com classificação das 

cláusulas e análise semântica dos termos. O Projeto Ranking Digital Rights49 classifica 

anualmente as empresas de tecnologia que estão mais alinhadas com princípios de Direitos 

Humanos, através de análise dos seus Termos de Uso e Políticas de Privacidade. No Brasil, o 

projeto “Quem defende seus dados?” divulga relatórios anuais analisando os Termos de Uso 

dos principais provedores de conexão a Internet no País.  

Em razão desta maior participação e dos olhares críticos da sociedade civil, das 

recomendações emitidas por órgãos internacionais e pelo endurecimento das legislações de 

proteção de dados pessoais, é de se esperar uma melhora na clareza e transparência dos Termos 

de Uso nos próximos anos. Para se alinharem com as recomendações internacionais, é de 

extrema importância que as plataformas online deem mais transparência a seus algoritmos e 

processos, aprimorem o processo de obtenção do consentimento do usuário e ofereçam 

melhores mecanismos de participação e revisão dos Termos de Uso.  

                                            

47 Getting a Flood of G.D.P.R.-Related Privacy Policy Updates? Read Them. Disponível em 

https://www.nytimes.com/2018/05/23/technology/personaltech/what-you-should-look-for-europe-data-

law.html Acesso em 11 de outubro de 2018 

48 Legal Geek. Disponível em https://www.legalgeek.it/  

49 Ranking Digital Rights. Disponível em https://rankingdigitalrights.org/ . Acesso em 10 de outubro de 2018 

https://www.nytimes.com/2018/05/23/technology/personaltech/what-you-should-look-for-europe-data-law.html
https://www.nytimes.com/2018/05/23/technology/personaltech/what-you-should-look-for-europe-data-law.html
https://www.legalgeek.it/
https://rankingdigitalrights.org/
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3 TERMOS DE USO DO FACEBOOK 

Fundado em 2004, o Facebook se desenvolveu a partir de um projeto anterior – o 

FaceMash – que se propunha a criar um jogo entre os estudantes da Universidade de Harvard, 

mostrando aos visitantes duas fotos de estudantes, lado a lado, onde se podia escolher qual era 

o mais atraente. O FaceMash, apesar do sucesso, foi retirado do ar pouco tempo depois, sob 

acusação de que seus criadores teriam utilizado indevidamente fotografias de bancos de dados 

da Universidade de Harvard. Foi então que seu fundador, Mark Zuckerberg, juntamente com 

Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Andrew McCollum e Chris Hughes desenvolveram o 

Facebook. O objetivo era criar uma rede para conectar estudantes de diferentes universidades. 

Inicialmente limitado aos estudantes de Harvard, em março de 2004 o acesso ao Facebook foi 

liberado para as universidades de Yale, Stanford e Columbia e a partir daí se expandiu para a 

maior parte das universidades dos Estados Unidos e do Canadá. Em dezembro de 2005, o 

Facebook já possuía 6 milhões de usuários. Em uma ascensão vertiginosa, o Facebook se tornou 

a maior rede social do mundo em 2012 e atualmente possui mais de 2,2 bilhões de usuários. Em 

12 de abril de 2012, o Facebook adquiriu o serviço de compartilhamento de fotos Instagram, 

por aproximadamente $1 bilhão de dólares em dinheiro e ações e em 6 de outubro de 2014, 

adquiriu o serviço móvel de mensagens instantâneas WhatsApp, por aproximadamente $22 

bilhões de dólares. 

O Facebook tem sido alvo de críticas e objeto de polêmicas desde a sua fundação50. 

Entre as controvérsias mais contundentes estão aquelas relacionadas a privacidade dos usuários. 

Em 2013 os números de telefone de 6 milhões de usuários foram expostos inadvertidamente51. 

Em 2014, a empresa admitiu que manipulou o Feed de Notícias de seus usuários – sem 

consentimento prévio – em um experimento psicológico para analisar como as emoções podem 

                                            

50 Uma lista extensa de polêmicas envolvendo o Facebook pode ser conferida nas páginas da Wikipedia sobre o 

assunto. O artigo está disponível em português e em inglês, respectivamente, em: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Facebook ou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADticas_ao_Facebook  

51 Facebook admite exposição de dados de 6 milhões de usuários. Disponível em 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/06/facebook-admite-exposicao-de-dados-de-6-milhoes-de-

usuarios.html . Acesso em 13 de novembro de 2018. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Facebook
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADticas_ao_Facebook
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/06/facebook-admite-exposicao-de-dados-de-6-milhoes-de-usuarios.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/06/facebook-admite-exposicao-de-dados-de-6-milhoes-de-usuarios.html
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se espalhar através das redes sociais52. Em 2018, foi revelado que dados de 87 milhões de 

usuários foram compartilhados indevidamente com a empresa de consultoria política 

Cambridge Analytica desde 2015. Os dados vazados foram utilizados em tentativas de 

influenciar campanhas nas eleições presidenciais estadunidenses em 2016, nas eleições 

mexicanas de 2018 e no plebiscito sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). 

A empresa também é constantemente criticada por não combater de maneira eficiente o 

compartilhamento de notícias falsas (fake news) e a criação de perfis falsos. Da mesma forma, 

os Termos de Uso do Facebook sofreram severas críticas nos últimos anos. As políticas de 

privacidade e os Termos de Serviço da empresa foram objeto de análise em estudos anteriores, 

seja como objeto principal (ALSENO, VERDOODT, et al., 2015), seja juntamente com os 

Termos de Uso de outras plataformas (Bradshaw, Millard, & Walden, 2010; Venturini et. al., 

2016; Suzor, 2018; Tan, 2018). Nenhuma destas análises, porém, se debruçou sobre os Termos 

de Serviço do Facebook em sua versão mais recente, reformulada após o escândalo da 

Cambridge Analytica e a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

europeu. 

Desta forma, o objetivo deste capítulo será analisar os Termos de Serviço, a Política 

de Dados  e os Padrões da Comunidade do Facebook em suas versões mais recentes53 para 

verificar sua adequação a garantias mínimas dos usuários no que se refere especialmente aos 

direitos de (i) liberdade de expressão, (ii) privacidade, (iii) transparência e informação, (iv) 

devido processo e acesso à justiça e, (v) indenização. Para tanto, foram estabelecidos critérios 

prévios que nortearam a análise dos Termos de Serviço do Facebook. Estes critérios foram 

definidos considerando, especialmente, os Direitos Fundamentais dos usuários previstos na 

Constituição Federal, no Marco Civil da Internet, na Lei Geral de Proteção de Dados e no 

Código de Defesa do Consumidor. Os critérios foram elaborados, ainda, levando em conta o 

panorama geral dos Termos de Uso apresentado no capítulo 2, trabalhos e pesquisas anteriores 

sobre o tema, bem como padrões estabelecidos e recomendações encontradas em documentos 

internacionais. A partir destes critérios, foram selecionadas as cláusulas relevantes nos Termos 

                                            

52 Facebook Tinkers With Users’ Emotions in News Feed Experiment, Stirring Outcry. The New York Times. 

Disponível em <https://www.nytimes.com/2014/06/30/technology/facebook-tinkers-with-users-emotions-in-

news-feed-experiment-stirring-outcry.html> . Acesso em 13 de novembro de 2018. 

53 Isto é, nas versões disponíveis em 14 de novembro de 2018 nos seguintes endereços: 

https://www.facebook.com/legal/terms e https://www.facebook.com/policies  

https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/policies
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de Serviço e Política de Dados para que se verificasse em que medida tais cláusulas estavam de 

acordo com os padrões esperados.  

3.1 LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

De acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, o direito à liberdade de 

expressão implica “[n]o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, 

receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de 

expressão”. A liberdade de expressão encontra guarida na Constituição Federal, nos artigos 5º, 

IV e 220 e é tida como um dos fundamentos do uso da Internet no Brasil, bem como uma 

garantia dos usuários, de acordo com o Marco Civil da Internet54. A recém-promulgada Lei 

Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18) também traz a liberdade de expressão como um 

princípio norteador55. 

Como outros Direitos Fundamentais, a liberdade de expressão não é absoluta e 

encontra limites previstos diretamente pelo constituinte, como também descobertos pela colisão 

desse direito com outros de mesmo status. De acordo com BRANCO (2017) a liberdade de 

expressão poderá sofrer limitações quando as restrições obedecerem “aos critérios 

informadores do princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade 

em sentido estrito)”. O Supremo Tribunal Federal entende que os discursos de ódio, por 

exemplo, não estão protegidos pelo direito à liberdade de expressão56 e que o âmbito de proteção 

da liberdade de expressão deve considerar o contexto e as peculiaridades do caso concreto57.   

                                            

54 Art. 2º: A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à 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; 

Art. 8º: 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. 

55 Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: II - a liberdade de expressão, de 

informação, de comunicação e de opinião; 

56 HC 82.424, DJ de 19-3-2004, Rel. para o acórdão Min. Maurício Corrêa.  

57 STF, HC 81.885, DJ de 29-8-2003, Rel. Min. Maurício Corrêa. No AgR 690.841 (rel. o Ministro Celso de Mello, 

DJe de 5-8-2011), o STF explicitou também que a crítica jornalística a pessoa lançada num quadro de notoriedade 

deve ganhar maior latitude de tolerância. Daí a assertiva de que “não induz responsabilidade civil a publicação 

de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule 

opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa, a quem tais observações forem 
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A Organização das Nações Unidas, por meio do Parecer do Relator Especial sobre a 

promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e de expressão (A/HRC/17/27) aponta 

que medidas de censura não devem ser delegadas a agentes privados. A maior parte das 

plataformas, no entanto, se reservam o direito de remover e proibir certos conteúdos, além de 

disporem de mecanismos que permitem aos usuários denunciarem conteúdos considerados 

violadores de direitos, da legislação local (p.ex. pornografia infantil, racismo) ou que violem os 

Termos de Uso da plataforma. Em consonância com a jurisprudência das Cortes Constitucionais 

ao redor do mundo, incluindo o STF, o Parecer A/HRC/17/27 reconhece conteúdos que podem 

ser legitimamente proibidos: (i) pornografia infantil; (ii) discurso de ódio; (iii) difamação e (iv) 

apologia à violência (incluindo genocídio, discriminação e hostilidade contra grupos 

minoritários). 

Com base nestes princípios, os seguintes critérios foram desenvolvidos para identificar 

como os Termos de Serviço do Facebook se comportam em relação a denúncias, bloqueio de 

conteúdos e suspensão de contas de usuários: 

 

TABELA 1: Critérios utilizados para análise de adequação à liberdade de expressão 

Critério para Análise Referências Constitucionais, Legislativas, e 

De Documentos internacionais  

O Facebook monitora, bloqueia, filtra 

ou remove conteúdos por razões 

indeterminadas, pouco específicas ou 

pouco claras? 

 

• Art. 5º, IV da CF; 

• Art. 5º, IX da CF; 

• Art. 3º, I, do Marco Civil da Internet; 

• Art. 8º do Marco Civil da Internet; 

• Art. 2º, III da Lei Geral de Proteção de Dados; 

• Art. 17 da Lei Geral de Proteção de Dados; 

 

O Facebook deixa claro quais tipos de 

conteúdo ou atividades não são 

permitidas? 

 

• Art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor; 

• Guia dos Direitos Humanos para utilizadores da 

Internet (Item Liberdade de expressão e de 

informação, pontos 2 e 5); 

 

                                            

dirigidas, ostentar a condição de figura notória ou pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, 

em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito 

doloso de ofender” 
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O Facebook deixa claro as razões pelas 

quais poderá suspender ou deletar um 

perfil de usuário? 

• Art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor; 

• Guia dos Direitos Humanos para utilizadores da 

internet (Item Liberdade de expressão e de 

informação, ponto 5); 

 

O Facebook oferece informações claras 

sobre os processos utilizados para 

identificar conteúdos ou perfis que 

violam seus Termos de Uso? 

• Art. 20 do Marco Civil da Internet 

O Facebook oferece informações claras 

e precisas sobre como os usuários 

podem denunciar conteúdos que 

considerem inapropriados? 

 

• Art. 5º, XIV da CF; 

• Art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor; 

• Art. 7º, VI do Marco Civil da Internet; 

• Art. 7º, IX do Marco Civil da Internet; 

• Item 3.e) da Carta de Princípios de Manilla sobre 

responsabilidade dos Intermediários; 

O Facebook oferece notificação e o 

direito de ser ouvido antes de remover 

o conteúdo do usuário com base em 

uma reclamação de terceiro? 

• Art. 5º, LV, da CF; 

• Item 5.a) da Carta de Princípios de Manilla sobre 

Responsabilidade dos Intermediários 

O Facebook notifica o usuário e 

oferece a possibilidade de contestar a 

decisão da empresa de suspender ou 

deletar uma conta? 

• Art. 5º, LV, da CF; 

• Guia dos Direitos Humanos para utilizadores da 

internet (Item Liberdade de expressão e de 

informação, pontos 4 e 5); 

• Item 5.c) da Carta de Princípios de Manilla sobre 

responsabilidade dos Intermediários 

O Facebook permite que os usuários se 

mantenham anônimos ou utilizem 

pseudônimos? 

• Art. 5º, X, da CF; 

• Art. 19 do Código Civil; 

• Guia dos Direitos Humanos para utilizadores da 

internet (Item Liberdade de expressão e de 

informação, ponto 6); 

• Relatório A/HRC/29/ 32, da ONU, Parágrafos 61, 

62, 63 

 

É sabido que o Facebook adota medidas de identificação e bloqueio de conteúdos 

indesejados postados por seus usuários. A este respeito, os Termos de Serviço do Facebook 

contêm a seguinte cláusula: 

 

2. O que você pode compartilhar e fazer no Facebook 

Queremos que as pessoas usem o Facebook para se expressar e compartilhar conteúdo 

que seja importante para elas, mas não às custas da segurança e do bem-estar de outras 
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pessoas ou da integridade de nossa comunidade. Por isso, você concorda em não 

adotar o comportamento descrito abaixo (nem facilitar ou apoiar que outras pessoas o 

façam): 

1.Você não pode usar nossos Produtos para fazer ou compartilhar algo: 

• Que viole estes Termos, nossos Padrões da Comunidade e outros 

termos e políticas aplicáveis ao seu uso do Facebook. 

• Que seja ilegal, enganoso, discriminatório ou fraudulento. 

• Que infrinja ou viole direitos de outra pessoa. 

2.Você não pode inserir vírus ou códigos maliciosos ou fazer algo que 

possa desativar, sobrecarregar ou afetar o funcionamento adequado ou a 

exibição de nossos Produtos. 

3.Você não pode acessar ou coletar dados de nossos Produtos usando 

meios automatizados (sem nossa permissão prévia) ou tentar acessar 

dados que não tenha permissão para acessar. 

Podemos remover conteúdo compartilhado por você que viole estas disposições e, se 

aplicável, podemos adotar medidas contra sua conta, pelas razões descritas abaixo. 

Podemos também desativar sua conta se você violar repetidamente direitos de 

propriedade intelectual de terceiros. 

Para ajudar a apoiar nossa comunidade, encorajamos você a denunciar conteúdo ou 

conduta que considere violar seus direitos (inclusive direitos de propriedade 

intelectual) ou nossos termos e políticas. 

 

À primeira vista, os Termos de Serviço não indicam com clareza e detalhes os 

conteúdos considerados inapropriados. Isto porque os detalhes se encontram no documento 

intitulado “Padrões da Comunidade”58, que reúne informações específicas sobre quais 

conteúdos não devem ser veiculados na plataforma. O documento é dividido em 6 subseções 

que tratam, respectivamente, de comportamento violento e criminoso, segurança, conteúdo 

questionável, integridade e autenticidade, respeito à propriedade intelectual e solicitações 

relativas a conteúdo. Os Padrões da Comunidade seguem o padrão comum no que se refere aos 

conteúdos proibidos59, incluindo, entre outros, a proibição de discursos de ódio, violência 

explícita, spam, divulgação de notícias falsas e o cometimento ou apoio a atividades criminosas.  

De maneira geral, os Padrões da Comunidade são bastante claros e inteligíveis, e 

apresentam exemplos variados de quais condutas não são permitidas, o que garante uma 

probabilidade maior de que o usuário entenda as condutas vedadas. Neste sentido, a cláusula de 

                                            

58 Padrões da Comunidade do Facebook. Disponível em https://www.facebook.com/communitystandards/ . Acesso 

em 20 de novembro de 2018. 

59 cf. item 2.2.3 acima.  

https://www.facebook.com/communitystandards
https://www.facebook.com/legal/terms#other-terms-policies
https://www.facebook.com/legal/terms#other-terms-policies
https://www.facebook.com/legal/terms#account-termination
https://www.facebook.com/help/181495968648557?ref=tos
https://www.facebook.com/help/intellectual_property?ref=tos
https://www.facebook.com/help/intellectual_property?ref=tos
https://www.facebook.com/communitystandards/
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vedação de spam traz uma série de atividades que não podem ser realizadas por serem 

consideradas spam: 

 

16. Spam 

Fundamento da política 

Empreendemos um grande esforço a fim de limitar a disseminação de spam comercial 

e impedir a propaganda enganosa, a fraude e falhas de segurança, situações que 

impedem as pessoas de compartilhar e se conectar. Não permitimos o uso de 

informações enganosas ou imprecisas para conseguir curtidas, seguidores ou 

compartilhamentos. 

 

Não: 

 

• Aumente a distribuição de conteúdo de maneira artificial para obter ganhos 

financeiros 

• Crie ou use contas falsas ou comprometa contas alheias a fim de 

oPassar-se por ou fingir ser uma empresa, organização, figura pública ou 

pessoa física 

oTente forçar conexões, criar conteúdo ou enviar mensagens às pessoas 

• Restrinja o acesso ao conteúdo solicitando que as pessoas curtam, 

compartilhem ou recomendem antes de visualizá-lo 

• Incentive compartilhamentos, curtidas ou cliques sob falsos pretextos 

• Use de forma maliciosa credenciais de login ou informações de identificação 

pessoal por meio de: 

oTentativas de coletar ou compartilhar credenciais de login ou informações 

de identificação pessoal 

oUso de credenciais de login ou informações de identificação pessoal 

alheias 

• Prometa recursos inexistentes do Facebook 

 

Por outro lado, conforme indicado pela organização não-governamental ARTIGO 1960 

(2018), os Padrões da Comunidade do Facebook estabelecem restrições de conteúdos que 

ultrapassam garantias de liberdade de expressão internacionalmente reconhecidos, o que pode 

acarretar na proibição de conteúdos legítimos. Para demonstrar este efeito, é interessante 

analisar como os Padrões da Comunidade do Facebook abordam o discurso de ódio.  

 

O discurso de ódio pode ser definido como uma manifestação de ideias que “incitem 

a discriminação racial, social ou religiosa em determinados grupos, na maioria das vezes, as 

                                            

60 A Artigo 19 é uma organização internacional de defesa dos Direitos Humanos, com escritório no Brasil desde 

2007. Contando com especialistas de diferentes de campos, a organização atualmente se divide em quatro 

programas temáticos: Acesso à Informação, Centro de Referência Legal, Direitos Digitais e Proteção e 

Segurança. Página eletrônica da ONG disponível em: <http://artigo19.org/>. Acesso em 10 de dezembro de 2018.  

http://artigo19.org/
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minorias” (MEYER-PFLUG, 2009). Alvaro Paul Diaz (2011) destaca que o discurso do ódio 

deve ser mais que uma manifestação de antipatia, deve indicar a hostilidade contra determinado 

grupo ligados à etnia, religião, gênero, deficiência física ou mental ou orientação sexual, dentre 

outros fatores”. No Brasil, a Lei nº 7.716/89 tipifica como condutas criminosas, em seu artigo 

20, a prática da discriminação que deprecia e desqualifica em razão da raça, cor, etnia, 

procedência nacional ou religião. Em todo caso, existe certo consenso nas definições dos 

discursos de ódio, no sentido de que, para sua conceituação, devem estar presentes a intenção 

de ofender um determinado grupo e a instigação a violência ou discriminação. Os Padrões da 

Comunidade do Facebook são mais ou menos coerentes com este conceito quando definem o 

discurso de ódio como sendo um “ataque direto a pessoas com base no que chamamos de 

características protegidas: raça, etnia, nacionalidade, filiação religiosa, orientação sexual, casta, 

sexo, gênero, identidade de gênero e doença ou deficiência grave”, definindo o termo “ataque” 

como “discursos violentos ou degradantes, declarações de inferioridade ou incentivo à exclusão 

ou segregação”. A definição é bastante ampla, e a página traz exemplos de conteúdos que 

podem ser excluídos por representar discurso de ódio. Entre eles estão: 

 

(...) 

Declarações ou imagens que sugiram deficiência moral, mental ou física de um 

indivíduo ou grupo: 

• Física (inclusive, entre outras, “deformado”, “atrofiado”, “horrível”, “feio”) 

• Mental (inclusive, entre outras, “retardado”, “idiota”, “QI baixo”, “burro”, 

“imbecil”) 

• Moral (inclusive, entre outras, “safado”, “falso”, “fácil”, “interesseiro”) 

• Expressões de desprezo ou seu equivalente visual, inclusive (entre outras) 

“Odeio” 

“Não gosto” 

“X são os piores” 

• Expressões de repulsa ou seu equivalente visual, inclusive (entre outras) 

“Que nojo” 

“Asqueroso” 

“Repugnante” 

• Xingar um indivíduo ou grupo de pessoas que compartilhem características 

protegidas 

(...) 

Conteúdo que descreva ou vise negativamente pessoas por meio de difamação, 

em que se define difamação como palavras comumente usadas como rótulos 

insultuosos para as características citadas acima. 

 

Embora com esta definição o objetivo seja tornar o Facebook um lugar seguro para 

todos, alguns dos exemplos apontados poderiam constituir discursos legítimos em determinados 

contextos. Numa hipótese trazida por Daniel Sarmento (2006), se um indígena, protestando 
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contra o tratamento dado ao seu povo, disser que “os brancos são maus e a sua civilização é 

uma droga”, este ato deve ser considerado de forma substancialmente diferente daquele 

praticado por um branco, que faça a mesma afirmação sobre os índios. O professor prossegue 

dizendo que apenas manifestações explícitas de ódio, intolerância e preconceito devem sofrer 

sanções e tudo que está além disto deve ser combatido “através da crítica pública e não da 

repressão institucionalizada”. Sem atenção a parâmetros mínimos de identificação e 

contextualização, é possível que o Facebook retire do ar conteúdos legítimos. Muito embora o 

Facebook alegue que considera o contexto em suas decisões de exclusão de conteúdo, existem 

fortes evidências de que a plataforma aplique as restrições reproduzindo determinados vieses 

sexistas e racistas e favorecendo grupos de extrema-direita61.  

Para além do discurso de ódio, a crítica acima também pode ser feita à abordagem dada 

aos conteúdos considerados como “bullying”, “conteúdo cruel e insensível” e “nudez e 

atividades sexuais”. De acordo com análise feita pela ARTIGO 19 (2018): 

 

“[embora] os Padrões da Comunidade do Facebook sejam escritos em linguagem 

relativamente clara, eles tendem a banir categorias de conteúdo mais amplas do que 

aquelas permitidas pelos padrões internacionais de liberdade de expressão. (...) O 

maior problema é que as diretrizes da comunidade são redigidas em termos muito 

amplos, dando a companhia uma flexibilidade para interpretá-las de acordo com suas 

próprias necessidades. Isto acarreta resultados inconsistentes e, por vezes, enviesados. 

Na falta de exemplos mais concretos de como as diretrizes são aplicadas, torna-se 

difícil saber quais conteúdos são de fato removidos das plataformas.” (tradução 

nossa)62 

 

Para identificar os conteúdos abusivos, o Facebook se utiliza de algoritmos de 

filtragem e bloqueio, bem como de mecanismos de denúncia oferecidos na plataforma, onde 

                                            

61 Inside Facebook: Secrets of the Social Network. Espisódio da série Dispatches, exibido em 17 de julho de 2018. 

O episódio revelou o processo interno de moderação de conteúdo no Facebook e como determinados conteúdos 

racistas e discursos de ódio são mantidos no site. Denunciou, ainda, como algumas páginas de extrema-direita 

como a Britain First’s e Tommy Robinson’s gozam de proteção especial da plataforma, em razão do expressivo 

número de seguidores. 

62 No original, em inglês: Facebook's Community Standards are generally drafted in relatively plain language, they 

tend to ban broader categories of content than those permitted under international standards on freedom of 

expression. (…)The main problem is that community guidelines are drafted in broad terms giving companies 

flexibility to interpret them according to their own needs. This results in inconsistent and sometimes apparently 

biased outcomes. In the absence of more concrete examples being given of how the guidelines are applied, it is 

difficult to know what content actually gets removed from these platforms. 
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usuários podem indicar conteúdos que violem os Padrões da Comunidade ou os Termos de Uso 

da empresa. Nos documentos analisados, não fica claro como se dá o procedimento de retirada 

de conteúdos do ar, nem a proporção de supervisão humana, no caso de remoção de conteúdo 

por algoritmos. Além disto, os conteúdos considerados inadequados são retirados do ar 

imediatamente, sem oportunidade de manifestação dos usuários envolvidos e o Facebook não 

se compromete a justificar ou revelar os motivos da remoção do conteúdo para o usuário 

prejudicado, limitando-se apenas a notifica-lo da remoção. 

De maneira semelhante, a suspensão da conta dos usuários não parece obedecer a 

critérios mínimos de informação e contraditório. Os Termos de Serviço incluem a seguinte 

cláusula a este respeito: 

 

Se constatarmos que você violou nossos termos ou políticas, poderemos adotar 

medidas contra sua conta para proteger nossa comunidade e serviços, inclusive 

suspendendo o acesso ou desativando sua conta. Também podemos suspender ou 

desativar sua conta se você criar riscos ou exposição legal para nós, ou quando 

estivermos autorizados ou obrigados por lei a assim proceder. Se for o caso, você será 

notificado a respeito de sua conta na próxima vez que tentar acessá-la. 

 

De acordo com o texto, o Facebook poderá suspender ou desativar a conta quando o 

usuário criar riscos ou exposição legal à empresa sem, contudo, definir o que significa “risco” 

ou “exposição legal”, expressões excessivamente genéricas. Também não existem informações 

claras sobre mecanismos de revisão ou apelação da decisão de retirada do conteúdo e/ou 

suspensão da conta. Embora a empresa tenha recentemente anunciado propostas de melhoria 

nos mecanismos de revisão e apelação, a atual falta de um procedimento claro de justificação e 

contestação das decisões da plataforma se mostra inconsistente com as garantias mínimas do 

devido processo e da liberdade de expressão. 

Por fim, ainda em relação a liberdade de expressão, é preciso analisar como os Termos 

de Uso do Facebook regulam o anonimato e a utilização de pseudônimos. A este respeito, os 

Padrões da Comunidade apresentam a seguinte cláusula: 

 

17. Representação falsa 

Fundamento da política 
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A autenticidade é o pilar de nossa comunidade. Acreditamos que as pessoas se 

responsabilizam mais pelo que dizem e fazem quando usam identidades genuínas. É 

por isso que exigimos que as pessoas se conectem ao Facebook com o nome real. 

Nossas políticas de autenticidade têm a intenção de criar um ambiente seguro em que 

as pessoas possam confiar e se responsabilizar mutuamente. 

 

Não: 

Represente falsamente sua identidade 

• Usando um nome que desrespeite nossas políticas de nome 

• Fornecendo uma data de nascimento falsa 

Faça mau uso de nosso produto de perfis 

• Criando um perfil para um menor de 13 anos 

• Mantendo múltiplas contas 

• Criando perfis não autênticos 

• Compartilhando uma conta com um terceiro 

• Criando outra conta após ter sido banido do site 

• Esquivando-se das exigências de registro descritas em nossos Termos de 

Serviço 

Passe-se por outros 

• Usando imagens de terceiros com o objetivo explícito de enganar as pessoas 

• Criando um perfil fingindo ser ou falando por outra pessoa ou entidade 

• Criando uma Página fingindo ser ou falando por outra pessoa ou entidade 

para a qual o usuário não tem autorização. 

• Publicando imagens que podem enganar o público sobre a origem do 

conteúdo, se: 

• A entidade ou um representante autorizado contestar o conteúdo, e 

• Puder estabelecer um risco de dano para os membros do público. 

Envolva-se em comportamento não autêntico, que inclui criar, gerenciar ou 

perpetuar 

• Contas falsas 

• Contas com nomes falsos 

• Contas que participam ou estão envolvidas em comportamentos não 

autênticos coordenados, ou seja, em que múltiplas contas trabalham em 

conjunto com alguma das finalidades a seguir: 

o Enganar as pessoas sobre a origem do conteúdo 

o Enganar as pessoas sobre o destino dos links externos aos nossos 

serviços (por exemplo, fornecendo uma URL de exibição 

incompatível com a URL de destino) 

o Enganar as pessoas na tentativa de incentivar compartilhamentos, 

curtidas ou cliques 

o Enganar as pessoas para ocultar ou permitir a violação de outras 

políticas de acordo com os Padrões da Comunidade. 

 

O Facebook adota a chamada política do nome real, que pode ser definida com uma 

obrigação de o usuário adotar na plataforma o mesmo nome pelo qual é identificado no mundo 

não-virtual. Neste sentido, a Política de Nomes do Facebook estabelece o seguinte: 

 

Seu nome não pode ter: 

• símbolos, números, capitalização incomum, repetição de caracteres ou 

pontuação. 

https://www.facebook.com/help/112146705538576?ref=ccs
https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
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• Caracteres de diversos idiomas. 

• Qualquer tipo de título (por exemplo, profissional, religioso). 

• Palavras ou frases no lugar de um nome. 

• Qualquer tipo de palavra ofensiva ou sugestiva. 

Lembre-se também: 

• O nome em seu perfil deverá ser o nome pelo qual é conhecido no dia a dia. 

Esse nome também deve aparecer em um documento de identificação da 

nossa lista de documentos de identificação. 

• Apelidos podem ser usados como primeiro nome ou nome do meio se 

forem uma variação do seu nome verdadeiro (como Edu, em vez de 

Eduardo). 

• Também é possível listar um nome adicional em sua conta (por exemplo, 

nome de solteiro, apelido, nome profissional). 

• Os perfis são apenas para uso individual. Você pode criar uma Página para 

uma empresa, organização ou ideia. 

• Fingir ser alguém ou algo não é permitido. 

 

A princípio, a política parece estar em consonância com a vedação ao anonimato, 

conforme insculpido na parte final do art. 5º, IV, da Constituição Federal. Contudo, é preciso 

entender que discussão sobre o anonimato, atualmente, tem implicações na proteção de dados 

pessoais. Não se trata apenas da liberdade para se manifestar com uma máscara ou sem 

assinatura, mas de impor limites à possibilidade de monitoramento de qualquer atividade online 

(MELO, 2017). Neste sentido, a vedação ao anonimato deve ser flexibilizada como forma de 

permitir a manifestação de grupos vulneráveis, minorias políticas e vítimas de crimes, sendo 

importante ressaltar que o artigo 19 do Código Civil63 protege o pseudônimo para fins lícitos, 

posição que é muito mais compatível com a liberdade de expressão.  

Uma política de nome real rígida como a do Facebook pode trazer vários 

constrangimentos aos usuários. A rede social pode requerer a confirmação dos nomes dos 

usuários exigindo a apresentação de um documento oficial64. Pessoas transexuais, com nomes 

sociais ou nomes de origem não-ocidental tem tido suas contas recorrentemente suspensas em 

razão da política do nome real65. Recentemente, a política do nome real foi considerada ilegal 

                                            

63 Art. 19: O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. 

64 O Facebook aceita que tipos de documento de identificação? Disponível em 

<https://www.facebook.com/help/159096464162185?helpref=faq_content>  

65 Neste sentido: Online ‘authenticity’ and how Facebook’s ‘real name’ policy hurts Native Americans. Disponível 

em <https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/02/10/online-authenticity-and-how-

facebooks-real-name-policy-hurts-native-americans/?utm_term=.12234b2b9740>. Acesso em 23 de novembro 

 

https://www.facebook.com/help/159096464162185?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/131728300237162?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/159096464162185?helpref=faq_content
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/02/10/online-authenticity-and-how-facebooks-real-name-policy-hurts-native-americans/?utm_term=.12234b2b9740
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/02/10/online-authenticity-and-how-facebooks-real-name-policy-hurts-native-americans/?utm_term=.12234b2b9740
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por uma Corte Regional da Alemanha, por ser considerada uma “forma dissimulada” de obter 

o nome real dos usuários sem seu consentimento, o que seria mais uma das informações obtidas 

de forma ilegítima pela empresa66.  

3.2 PRIVACIDADE 

O direito à privacidade é trazido na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso X, 

complementada pela inviolabilidade do sigilo de dados, estatuída no artigo 5º, inciso XII, da 

CF que traz a previsão ao direito à intimidade e vida privada. A preocupação com a privacidade 

no âmbito da Internet é também evidenciada no Marco Civil, no inciso VII do artigo 7º, que 

determina a vedação ao “fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de 

conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e 

informado ou nas hipóteses previstas em lei;”. Assim, dados coletados do internauta “não 

poderão ser repassados a terceiro, salvo se houver a inequívoca autorização para tanto.”. Não 

obstante, é direito do usuário consentir prévia e inequivocamente quanto a coleta, 

armazenamento e tratamento dos seus dados, conforme disciplinam os incisos VIII e IX, do 

mesmo artigo. Em 2018, foi sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709), que 

define um marco legal para a proteção de dados e privacidade no Brasil, que entrará em vigor 

no ano de 2020. 

Tendo por base aspectos da Constituição Federal, do Marco Civil da Internet, da Lei 

Geral de Proteção de Dados e de normativos internacionais sobre privacidade, foram elaborados 

os seguintes critérios para analisar os Termos de Serviço do Facebook em relação ao direito de 

privacidade dos usuários: 

 

                                            

de 2018;  Really harassed by Facebook’s ‘real names’. Disponível em https://www.thehindu.com/opinion/op-

ed/facebook-should-scrap-its-regressive-real-names-policy/article7797302.ece. Acesso em 23 de novembro de 

2018 ; Facebook still freezing accounts despite apology to drag queens over 'real names'. Disponível em 

<https://www.theguardian.com/technology/2014/oct/17/facebook-still-freezing-accounts-despite-apology-drag-

queens-real-names>. Acesso em 23 de novembro de 2018.  

66 German court says Facebook’s real name policy is illegal. Disponível em 

https://www.theverge.com/2018/2/12/17005746/facebook-real-name-policy-illegal-german-court-rules . 

Sentença disponível (em alemão) em: 

https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2018/02/12/facebook_lg_berlin.pdf Acesso em 23 de 

novembro de 2018 

https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/facebook-should-scrap-its-regressive-real-names-policy/article7797302.ece
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/facebook-should-scrap-its-regressive-real-names-policy/article7797302.ece
https://www.theguardian.com/technology/2014/oct/17/facebook-still-freezing-accounts-despite-apology-drag-queens-real-names
https://www.theguardian.com/technology/2014/oct/17/facebook-still-freezing-accounts-despite-apology-drag-queens-real-names
https://www.theverge.com/2018/2/12/17005746/facebook-real-name-policy-illegal-german-court-rules
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2018/02/12/facebook_lg_berlin.pdf


67 

 

 

TABELA 2: Critérios utilizados para análise de adequação ao direito à privacidade 

Critério para Análise Referências Constitucionais, Legislativas, e 

De Documentos internacionais de Direitos 

Humanos 

O Facebook requer o consentimento 

livre, informado, inequívoca e específico 

para a coleta de dados do usuário? 

• Art. 7º, VI, VII e IX do Marco Civil da 

Internet; 

• Arts. 7º e 8º da Lei Geral de Proteção de 

Dados; 

• Art. 9º. §1º a 3º da Lei geral de Proteção de 

Dados; 

O Facebook informa claramente quais 

dados são coletados? 

• Arts. 6º, I, II e VI da Lei Geral de Proteção de 

Dados; 

 

O Facebook afirma expressamente que 

minimiza a coleta de dados? 

• Artigo 6º, III da Lei Geral de Proteção de 

Dados; 

• Art. 16, II, do Marco Civil da Internet; 

• Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos. (2013); Relatório Especial sobre 

Liberdade de Expressão. Seção “Privacidade”. 

Parágrafo 131. 

O usuário pode visualizar, copiar e 

baixar todas as informações pessoais 

disponíveis no Facebook? 

• Art. 6º. IV da Lei Geral de Proteção de Dados; 

• Princípios 3 e 8 da Declaração de Princípios 

sobre a Liberdade de Expressão da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos 

O usuário pode editar e apagar todos os 

dados disponíveis na plataforma? 

O Facebook permite ao usuário a 

exclusão permanente da conta? 

O Facebook permite ou realiza a 

remoção e exclusão de todas as 

informações pessoais geradas pelo 

usuário dentro de um período razoável 

após a exclusão do perfil? 

• Art. 7º, X, do Marco Civil da Internet; 

• Art. 18, VI, da Lei Geral de Proteção de Dados; 

• Princípio 3 da Declaração de Princípios sobre a 

Liberdade de Expressão da  Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos 

O Facebook permite rastreamento por 

terceiros? 

• Art. 16, I, do Marco Civil da Internet; 

• Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos. (2013); Relatório Especial sobre 

Liberdade de Expressão. Seção “Privacidade”. 

Parágrafo 131. 
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O Facebook monitora conteúdo que não 

é disponível publicamente? (p.ex. e-

mails, mensagens) 

• Art. 10, caput, e §2º do Marco Civil da Internet 

• Art. 8º, p.ú., I, do Marco Civil da Internet 

O Facebook monitora o usuário em 

outros websites? É feita indicação clara 

de quais websites são monitorados? 

• Art. 16, I do Marco Civil da Internet 

O Facebook armazena dados do usuário 

por um período maior que o necessário 

ou por um período maior que o permitido 

em lei? 

• Art. 15 do Marco Civil da Internet 

 

O Facebook compartilha dados com 

terceiros além do que é permitido pela 

lei, para fins comerciais ou técnicos? 

• Art. 7º, §5º da Lei Geral de Proteção de Dados 

O Facebook informa claramente quais os 

dados compartilhados e com que 

finalidade esses dados são 

compartilhados com terceiros? 

• Art. 9º, V, da Lei Geral de Proteção de Dados; 

• Art. 18 da Lei Geral de Proteção de Dados; 

 

O Facebook informa claramente com 

quais terceiros poderá compartilhar 

dados? 

• Art. 9º, V da Lei Geral de Proteção de Dados 

O Facebook utiliza ou permite a 

criptografia na transmissão de conteúdo 

ou de dados pessoais? 

O Facebook revela dados para fins 

judiciais ou de investigação apenas 

quando houver uma ordem judicial 

específica? 

• Art. 5º, XII da Constituição Federal 

• Art. 7º, VI, da Lei geral de Proteção de Dados 

• Art. 7º, II e III do Marco Civil da Internet; 

• Art. 10, §1º e 2º do Marco Civil da Internet; 

• Art. 13, §5º do Marco Civil da Internet; 

 

 

Desde a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa e 

após o escândalo envolvendo a Cambridge Analytica, o Facebook tem tentado, se não melhorar, 

pelo menos tornar mais transparente a sua política de privacidade dos usuários. Apesar disto, 

as opções adotadas pela empresa ainda são alvos de críticas. Em primeiro lugar, o Facebook 

adota o sistema de privacidade opt-out. Isto significa que, quando um usuário cria uma conta, 

é possível alterar as configurações de privacidade, mas as opções selecionadas por padrão são 
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aquelas que mais expõem informações daquele utilizador6768. Isto confronta diametralmente 

com a opção adotada pelo legislador brasileiro, que exige a adoção de um sistema opt-in, no 

qual a opção oferecida por padrão deve ser aquela que não permite o compartilhamento de 

dados, até que o próprio usuário modifique esta opção. Esta foi a opção adotada pela Lei Geral 

de Proteção de Dados. Segundo a norma é necessária a obtenção de consentimento explícito pelo 

titular dos dados, ou seja, este deve ser informado e dado livremente, para que os consumidores 

optem ativamente por se engajar ou não em atividades que envolvam exposição de dados. A mesma 

opção foi adotada pelo Marco Civil da Internet: 

 

“Conforme exposto quando da análise do artigo 7º, da Lei 12965/2014, o sistema 

adotado pelo nosso ordenamento jurídico é denominado opt-in. Neste modelo, o 

usuário deverá consentir de forma expressa e inequívoca, quanto ao tratamento dos 

seus dados pessoais. Por outro lado, o sistema opt-out (não adotado em nosso sistema) 

prevê que o usuário deve manifestar de forma expressa o seu interesse em sair, isto 

porque, o pressuposto é de concordância automática”. (LIMA e JUNIOR, 2016)  

 

Os Termos de Uso do Facebook trazem informações resumidas sobre a privacidade do 

usuário. A empresa se limita a conceder uma licença para utilizar o conteúdo postado pelo 

usuário nos Produtos Facebook ou em conexão com estes Produtos, sem especificar quais 

seriam os serviços “em conexão com” o Facebook. Além disso, o usuário concede uma 

permissão para o Facebook usar “informações sobre ações realizadas no Facebook, próximos 

ou relacionados a anúncios, ofertas e outros conteúdos patrocinados que exibimos em nossos 

Produtos, sem o pagamento de qualquer remuneração a você.”. Da mesma forma, a empresa 

não esclarece o que/quais são as “informações sobre ações realizadas no Facebook.” 

As informações mais específicas sobre a privacidade são encontradas na Política de 

Dados do Facebook69. Existe informação extensa sobre quais dados são coletados, incluindo 

                                            

67 Você é manipulado por meio dos padrões do Facebook e do Google. Disponível em 

https://www.tecmundo.com.br/seguranca/131765-voce-manipulado-meio-padroes-facebook-google.htm . 

Acesso em 24 de novembro de 2018. 

68 Conselho do Consumidor da Noruega. Relatório Deceived By Design" ("Enganado pelo design", traduzindo 

livremente). p. 13. Disponível em https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-27-

deceived-by-design-final.pdf  

69 Política de Dados do Facebook. Disponível em https://www.facebook.com/privacy/explanation/  

https://www.tecmundo.com.br/seguranca/131765-voce-manipulado-meio-padroes-facebook-google.htm
https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-27-deceived-by-design-final.pdf
https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-27-deceived-by-design-final.pdf
https://www.facebook.com/privacy/explanation/
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exemplos de alguns deles. Isto não significa, porém, que a política seja transparente ou obedeça 

a padrões mínimos de privacidade do usuário. A política afirma que pode coletar informações 

sobre localização, contatos, reconhecimento facial, dispositivos, ações e comunicações dos 

usuários “a fim de analisar o contexto e o conteúdo incluído nesses itens para as finalidades 

descritas abaixo”. Entre as finalidades descritas, estão as “de personalizar recursos e conteúdos 

dentro e fora de nossos Produtos” e “avaliar a eficácia e a distribuição de anúncios”.  

A política deixa claro que o Facebook “processa automaticamente o conteúdo e as 

comunicações que você e outras pessoas fornecem” e, ainda, não existem garantias de 

inviolabilidade como criptografia ponta-a-ponta nem compromete a captar apenas os 

metadados das mensagens dos usuários. Portanto, é seguro afirmar que a empresa se reserva o 

direito de monitorar o conteúdo das comunicações privadas dos usuários para fins comerciais, 

o que afronta o direito à inviolabilidade das comunicações, garantido no artigo 5º, XII, da 

Constituição Federal, sendo tais provisões nulas de pleno direito de acordo com o art. 8º, 

parágrafo único, inciso I, do Marco Civil da Internet70. 

A política de privacidade é pouco clara e merece crítica no que se refere ao 

recebimento e compartilhamento de dados com terceiros. A cláusula “Compartilhamento de 

Dados com Terceiros” dispõe o seguinte: 

 

Trabalhamos com parceiros externos que nos ajudam a fornecer e a aprimorar nossos 

Produtos ou que usam as Ferramentas de Negócios do Facebook para ampliar os 

negócios, o que possibilita a operação de nossas empresas e o fornecimento de 

serviços gratuitos para pessoas do mundo inteiro. Não vendemos nenhuma de suas 

informações para ninguém e jamais o faremos. Também impomos fortes restrições 

sobre como nossos parceiros podem usar e divulgar os dados que fornecemos. Aqui 

estão os tipos de terceiros com os quais compartilhamos informações: (...) 

  

A cláusula lista os tipos de terceiros com os quais o Facebook compartilha dados. Entre 

eles estão anunciantes, serviços de análise, fornecedores e prestadores de serviço, pesquisadores 

e autoridades. Não existe, contudo, uma indicação nominal dos parceiros, como oferecido pela 

                                            

70 Art.8º (...) Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto 

no caput,tais como aquelas que: I - impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas, 

pela internet; 
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PayPal, nem quais dados específicos são compartilhados e com que finalidade. A empresa 

reconhece, ainda, que “parceiros fornecem informações sobre suas atividades fora do Facebook, 

inclusive informações sobre seu dispositivo, os sites que você acessa, as compras que faz, os 

anúncios que visualiza e sobre o uso que faz dos serviços deles, independentemente de ter ou 

não uma conta ou de estar conectado ao Facebook”. Esta cláusula é especificamente 

preocupante por reconhecer que o Facebook processa dados de titulares não conectados e que 

não possuem conta na plataforma. Isto significa que estas pessoas podem não ter tido acesso 

aos Termos de Uso do Facebook nem ter manifestado seu consentimento expresso, livre e 

informado, violando frontalmente o disposto no art. 7º, I, da Lei Geral de Proteção de Dados e 

artigo 7º, VII do marco Civil da Internet, que dispõem que o tratamento de dados depende do 

consentimento expresso, livre e informado de seu titular71. 

Com relação ao acesso e modificação dos dados fornecidos ao Facebook, a política de 

privacidade concede ao usuário “a capacidade de acessar, retificar, portar e apagar seus dados”, 

porém, não existe informação específica sobre o procedimento que o usuário deve seguir para 

realizar estas ações. Na mesma cláusula, o Facebook prossegue trazendo sua política no que se 

refere ao armazenamento de dados: 

 

Armazenamos dados até que eles não sejam mais necessários para fornecermos nossos 

serviços e Produtos do Facebook, ou até que sua conta seja excluída — o que ocorrer 

primeiro. Esta é uma determinação que varia de acordo com cada caso e depende de 

fatores como a natureza dos dados, o motivo pelo qual são coletados e processados, e 

necessidades de retenção operacional ou legal relevantes 

 

Ao contrário da política de privacidade do Google, por exemplo, a política do 

Facebook não estabelece prazos para a guarda das informações pelo Facebook, nem esclarece 

                                            

71 Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes 

direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação; VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros 

de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou 

nas hipóteses previstas em lei; 
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quais dados são “necessários” para o fornecimento do serviço. Segundo a cláusula, todos os 

dados do usuário são excluídos dos servidores do Facebook após a exclusão definitiva do perfil, 

mas a Central de Ajuda do Facebook admite que “pode levar até 90 dias para os dados 

armazenados nos sistemas de backup serem excluídos” e que “cópias de alguns materiais  (por 

exemplo, registros de log) podem ser mantidas em nosso banco de dados, mas são desvinculadas 

de qualquer identificação pessoal”72.  

Por fim, resta analisar como a política de dados do Facebook se comporta em relação 

a entrega de dados para autoridades. Na política do Facebook, o tema é tratado da seguinte 

forma: 

 

Como respondemos a requisições legais ou prevenimos danos? 

Acessamos, preservamos e compartilhamos suas informações com reguladores, 

autoridades ou outros: 

• Em resposta a uma requisição legal (como um mandado de busca, uma ordem 

judicial ou intimação) se nós acreditarmos de boa-fé que a lei exige que assim 

façamos. Isso pode incluir a resposta a solicitações legais de jurisdições fora 

dos Estados Unidos quando acreditarmos de boa-fé que a resposta é exigida 

por lei na jurisdição em questão, afeta usuários na jurisdição em questão e é 

consistente com padrões reconhecidos internacionalmente. 

• Quando acreditamos de boa-fé que elas são necessárias para: detectar, prevenir 

e resolver questões de fraude, uso não autorizado dos Produtos, violações de 

nossos termos ou políticas ou outra atividade ilegal ou prejudicial; para nos 

proteger (e proteger nossos direitos, propriedades ou Produtos), a você ou a 

outras pessoas, inclusive como parte de investigações ou inquéritos 

regulatórios, ou para evitar morte ou danos corporais iminentes. Por exemplo, 

se relevante, fornecemos e recebemos informações de parceiros externos sobre 

a confiabilidade de sua conta, a fim de prevenir fraude, abuso ou outra 

atividade nociva dentro e fora de nossos Produtos. 

As informações que recebemos sobre você (incluindo dados de transações financeiras 

relacionadas a compras feitas com o Facebook) podem ser acessadas e preservadas por 

um período maior quando forem objeto de uma requisição ou obrigação legal, 

investigação governamental, investigações de possíveis violações de nossos termos ou 

políticas, ou para de outra forma impedir danos. Também retemos informações de 

contas desativadas por violação de nossos termos por, no mínimo, um ano, a fim de 

prevenir repetição de abuso ou outras violações dos termos. 

 

                                            

72 Central de Ajuda do Facebook. Disponível em 

https://www.facebook.com/help/125338004213029?helpref=related . Acesso em 25 de novembro de 2018. 

 

https://www.facebook.com/help/125338004213029?helpref=related
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O Marco Civil da Internet, traz as hipóteses de inviolabilidade das comunicações em 

seu artigo 7º, incisos II e III73. No artigo 10, diferencia as hipóteses nas quais autoridades 

públicas podem ter acesso a dados cadastrais e a registros de conexão. Os registros de conexão 

somente podem ser disponibilizados para o requisitante se a entrega for autorizada por ordem 

judicial (art. 10, §1º). Já os dados cadastrais podem ser disponibilizados diretamente para 

algumas autoridades administrativas, sem necessidade de ordem judicial, se e quando possuem 

competência legal para a requisição (art. 10, § 3º)74. A política de dados do Facebook não traz 

esta diferenciação entre as espécies de dados e menciona a entrega mediante “requisição legal” 

e não “requisição judicial”, o que viola o princípio constitucional da reserva de jurisdição, 

segundo o qual apenas as autoridades judiciais podem determinar a quebra do sigilo das 

comunicações.  

 

3.3 TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO 

A informação, no âmbito jurídico, tem dupla face: o dever de informar e o direito de 

ser informado, sendo o primeiro relacionado com quem oferece o seu produto ou serviço ao 

mercado, e o segundo, com o consumidor/usuário vulnerável. O Código de Defesa do 

Consumidor estabelece o seu art. 6º, inc. III, que constitui direito básico dos consumidores a 

informação adequada e clara sobre os produtos e serviço e estabelece no artigo 54, §3º que os 

contratos de adesão devem ser “redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e 

legíveis”. A garantia de um contrato claro e completo também é estabelecida no artigo 7º, VI 

do Marco Civil da Internet e no artigo 6º, VI da Lei Geral de Proteção de Dados75. 

Foram elaborados os seguintes quesitos para avaliar se os Termos de Uso do Facebook 

estão de acordo com padrões mínimos de transparência e respeito ao dever de informar: 

                                            

73 Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes 

direitos: II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na 

forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial; 
74 Atualmente, autoridades policiais e do Ministério Público possuem autoridade para requisição de dados 

cadastrais no âmbito de aplicação da Lei das Organizações Criminosas e da Lei dos Crimes de Lavagem de 

Dinheiro. 
75 Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: VI - 

transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização 

do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial; 
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Tabela 3: Critérios utilizados para análise de adequação ao direito à informação 

Critério para Análise Referências Constitucionais, Legislativas, e 

De Documentos internacionais de Direitos 

Humanos 

Os Termos de Uso são fáceis de serem 

encontrados? 

Os Termos de Serviço estão 

integralmente disponíveis em Português? 

 

• Art. 7º, VI do Marco Civil da Internet; 

• Art. 6º, VI da Lei Geral de Proteção de 

Dados; 

• Art. 5º, XIV da Constituição Federal; 

• Art. 5º, XXXII, da Constituição Federal 

 

Os Termos de Serviço são redigidos de 

maneira facilmente compreensível? 

 As cláusulas limitativas de direitos do 

usuário são redigidas em destaque? 

Os Termos de Uso são escritos em termos 

claros e com caracteres ostensivos, com 

fonte não seja menor que o corpo 12? 

Os anexos e documentos relacionados 

podem ser acessados facilmente? 

• Art. 46 do Código de Defesa do 

Consumidor; 

 

• Art. 54, §3º e §4º do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

Após os escândalos envolvendo a coleta indevida de dados pela Cambridge Analytica, 

o Facebook tomou algumas medidas para ampliar a transparência da empresa e informar melhor 

os usuários sobre coleta e processamento de dados. A empresa anunciou o primeiro relatório de 

transparência sobre a implementação dos Padrões da Comunidade76. Além disto a empresa 

                                            

76 Community Standards Enforcement Report. Disponível em https://transparency.facebook.com/community-

standards-enforcement . Acesso em 26 de novembro de 2018. 

 

https://transparency.facebook.com/community-standards-enforcement
https://transparency.facebook.com/community-standards-enforcement
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simplificou e tornou mais claros os seus Termos de Serviço e Políticas de Privacidade77. Com 

isto, a rede social tem atingido bons índices no que se refere à transparência e informação. De 

acordo com a organização Ranking Digital Rights, no que se refere a facilidade de acesso e 

clareza dos Termos de Uso, o Facebook está em 2º colocado numa análise feita entre os gigantes 

da Internet, atrás apenas da Microsoft78. 

Os três documentos analisados, de fato, estão redigidos em linguagem simples, com 

tamanho de letra adequado e texto organizado de forma a facilitar a busca por informações. 

Todos os documentos estavam integralmente disponíveis em Português do Brasil.   

Apesar das melhorias, os Termos de Serviço do Facebook ainda continuam trazendo 

problemas semelhantes aos apresentados por outras plataformas. A forma de obtenção do 

consentimento aos Termos segue a fórmula clássica dos click-wrap agreements ou contratos de 

clique. O usuário que pretende criar uma conta se depara com um formulário na página inicial 

do Facebook e a frase “ao clicar em Inscreva-se, você concorda com nossos Termos, Política 

de Dados e Política de Cookies”, que contém hiperlinks para os Termos de Serviço, e Políticas 

de Privacidade e Cookies. Os Padrões da Comunidade não são mencionados. A frase é escrita 

em letras miúdas comparadas com o botão “Inscreva-se”. Mesmo após criar a conta e acessar a 

plataforma, não há nenhum link que direcione o usuário para os Termos de Serviço, que só 

podem ser acessados através do rodapé da página de configurações da conta do usuário. Os 

links de acesso pouco visíveis evidenciam a utilização de dark patterns pelo Facebook para 

deliberadamente dificultar o acesso dos usuários aos seus Termos de Serviço e Políticas de 

Privacidade79. 

 

                                            

77 Facebook altera política de dados para exibir o que coleta de celulares e abranger Instagram e Messenger. 

Disponível em:   https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/facebook-altera-politica-de-dados-para-

exibir-o-que-coleta-de-celulares-e-abranger-instagram-e-messenger.ghtml . Acesso em 26 de novembro de 2018 

78 Ranking Digital Rights Accoutability Index Report. Access to terms of service. Disponível em 

https://rankingdigitalrights.org/index2018/indicators/f1/ . Acesso em 26 de novembro de 2018. 

79 Dark Patterns são padrões de interface digital arquitetados com o objetivo de confundir os usuários e, assim, 

beneficiar os responsáveis por ela de alguma forma. Elas são, basicamente, uma versão do design para criar 

dificuldades, como aquelas enfrentadas pelos clientes que querem cancelar, por telefone, cartões de crédito ou 

outros serviços. O site de um governo, por exemplo, pode optar por não deixar explícitas informações que é 

obrigado a divulgar, mas que não tem interesse de tornar amplamente conhecidas.  

 

 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/facebook-altera-politica-de-dados-para-exibir-o-que-coleta-de-celulares-e-abranger-instagram-e-messenger.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/facebook-altera-politica-de-dados-para-exibir-o-que-coleta-de-celulares-e-abranger-instagram-e-messenger.ghtml
https://rankingdigitalrights.org/index2018/indicators/f1/
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Figura 1: Página inicial do Facebook 

 

Outra dificuldade apresentada pelos Termos de Uso é a grande quantidade de links 

embutidos no texto. Estes hiperlinks estão distribuídos ao longo do contrato e direcionam o 

usuário para páginas de outras políticas anexas, central de suporte ou páginas externas ao 

Facebook. Estas páginas complementam as redações dos Termos de Serviço e algumas delas 

trazem informações importantes para o usuário. A falta de uma opção de visualização 

consolidada, onde todas as políticas possam ser visualizadas em uma única página dificulta a 

busca por informações e cria confusão para o usuário. A última cláusula dos Termos de Uso, 

por exemplo, traz uma série de indicações de documentos que podem ser aplicados ao usuário, 

acompanhadas de uma brevíssima e insuficiente explicação: 

 

 

5. Outros termos e políticas que podem se aplicar a você 

• Padrões da Comunidade: essas diretrizes descrevem nossos padrões em relação ao 

conteúdo que você publica no Facebook e às suas atividades no Facebook e em 

outros Produtos do Facebook. 

• Termos Comerciais: esses termos são aplicáveis caso você também acesse ou use 

nossos Produtos para qualquer finalidade comercial, incluindo publicidade, 

operação de um aplicativo em nossa Plataforma, uso de nossos serviços de 

mensuração, gestão de um grupo ou uma Página de uma empresa ou venda de bens 

ou serviços. 

• Políticas de Publicidade: essas políticas especificam quais tipos de conteúdo de 

anúncio são permitidos por parceiros que anunciam nos Produtos do Facebook. 

https://www.facebook.com/communitystandards
https://www.facebook.com/legal/commercial_terms
https://www.facebook.com/ad_guidelines.php
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• Termos de Autoatendimento de Publicidade: esses termos são aplicáveis quando 

você usa as interfaces de autoatendimento de anúncios para criar, enviar ou 

veicular publicidade ou outra atividade ou conteúdo comercial ou patrocinado. 

• Políticas de Páginas, Grupos e Eventos: essas diretrizes são aplicáveis caso você 

crie ou administre uma Página, grupo ou evento do Facebook ou caso use o 

Facebook para divulgar ou administrar uma promoção. 

• Política da Plataforma do Facebook: essas diretrizes descrevem as políticas 

aplicáveis a seu uso de nossa Plataforma (por exemplo, para desenvolvedores ou 

operadores de um aplicativo ou site da Plataforma ou se você usa plugins sociais). 

• Termos de Pagamento do Desenvolvedor: esses termos se aplicam aos 

desenvolvedores de aplicativos que usam os Pagamentos do Facebook. 

• Termos de Pagamento da Comunidade: esses termos se aplicam aos pagamentos 

feitos no ou por meio do Facebook. 

• Políticas Comerciais: essas diretrizes descrevem as políticas aplicáveis quando 

você oferece produtos e serviços para venda no Facebook. 

• Recursos da Marca do Facebook: essas diretrizes descrevem as políticas que se 

aplicam ao uso das marcas, logotipos e capturas de tela do Facebook. 

• Diretrizes de Música: essas diretrizes descrevem as políticas que se aplicam caso 

você publique ou compartilhe conteúdo com música no Facebook. 

 

Por fim, as cláusulas que limitam os direitos do usuário não são suficientemente 

destacadas. A cláusula de limitação de responsabilidade apresenta um pequeno trecho em caixa-

alta, mas que não se mostra suficiente para permitir sua “imediata e fácil compreensão”, como 

manda o artigo 54, §4º do CDC. As cláusulas de eleição de foro não receberam nenhum 

destaque, seguindo a mesma formatação do restante do texto ao seu redor. Da mesma forma, a 

Política de Dados não requer, apesar de ser apresentada em um documento separado, não requer 

o consentimento destacado do usuário, contradizendo o disposto no artigo 7º, inciso IX, do 

Marco Civil da Internet.80 

 

3.4 ACESSO À JUSTIÇA E DEVIDO PROCESSO 

O direito de acesso à justiça é um direito humano internacionalmente reconhecido por 

meio de tratados e convenções internacionais. O artigo 2º do Pacto das Nações Unidas sobre 

Direitos Civis e Políticos de 1966, dispõe sobre a obrigação do Estado de garantir o acesso a 

um recurso efetivo perante os tribunais a qualquer pessoa que tenha seus direitos e liberdades 

violados, assim como o cumprimento da decisão obtida. No mesmo sentido está a Convenção 

                                            

80 Art. 7o: O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes 

direitos:  IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que 

deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais; 

https://www.facebook.com/legal/self_service_ads_terms
https://www.facebook.com/page_guidelines.php
https://developers.facebook.com/policy/
https://developers.facebook.com/policy/credits
https://www.facebook.com/payments_terms
https://www.facebook.com/policies/commerce
https://www.facebookbrand.com/?fbclid=IwAR3cE6L6pc07dPVebpAHu6vgCxaZcU3NYeBrHGe5ZaknEixxpEpoV9bji6U
https://www.facebook.com/legal/music_guidelines
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Americana sobre Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San José da Costa Rica. Segundo o artigo 

25 da Convenção, toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou efetivo perante os 

juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos violadores de seus direitos 

fundamentais. Disposição semelhante é encontrada na Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem de 1950, em seu artigo 13. Essas normas asseguram uma garantia fundamental no 

processo, e que embasa um direito de pleno acesso à jurisdição civil, criminal, administrativa, 

dentre outras áreas em que reclamações, ações e demandas podem ser formuladas. 

O acesso à Justiça tem como corolário o direito ao devido processo, que engloba o 

contraditório e a ampla defesa, previstos constitucionalmente no art. 5º, LV, da CF81. Gasparini 

(2012, p. 1106) entende que a ampla defesa firma-se em reconhecer direitos inerentes ao 

acusado, ente saber que está e por que está sendo processado; de ter vista do processo 

administrativo disciplinar para apresentação de sua defesa preliminar; de indicar e produzir as 

provas que entender necessárias à sua defesa; de ter advogado quando for economicamente 

insuficiente; de conhecer com antecedência a realização de diligências e atos instrutórios para 

acompanhá-los; de perguntar e reperguntar; de oferecer a defesa final; de recorrer, para que 

prove sua inocência ou diminua o impacto e os efeitos da acusação. O contraditório, por sua 

vez, envolve o direito de ser ouvido e de ter suas alegações consideradas antes da tomada de 

decisão. Marinoni (2007, p. 23) ensina que tal princípio é expressão técnico-jurídica do 

princípio da participação, isto é, do princípio que afirma que todo poder legítimo, deve estar 

aberto à participação, ou que todo poder, nas democracias, é legitimado pela participação. Neste 

sentido o princípio do contraditório decorre diretamente do Estado Democrático de Direito. O 

Supremo Tribunal Federal já reconheceu o devido processo como princípio limitador da atuação 

privada, isto é, a aplicação de sanções no âmbito privado deve oportunizar o contraditório e a 

ampla defesa dos prejudicados82. 

O contraditório e ampla defesa também são protegidos no Guia de Direitos Humanos 

para os Usuários de Internet e em relatórios da Organização das Nações Unidas. As 

Recomendações sobre Termos de Uso e Direitos Humanos do Fórum de Governança da Internet 

                                            

81 Art.5º (...): LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 

o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

82 RE 201819, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES, Segunda 

Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 
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trazem recomendações para garantir o devido processo no âmbito dos Termos de Uso: a 

plataforma deve oferecer um sistema de recursos e contestações, e respeitar o núcleo mínimo 

do direito de ser ouvido, incluindo (i) garantias de imparcialidade, (ii) garantia de notificação 

do usuário a respeito da retirada de conteúdo, alterações nos Termos de Uso e outros 

procedimentos e (iii) o direito a uma decisão motivada.  

Os seguintes critérios foram elaborados para verificar se os Termos de Uso do 

Facebook obedecem a critérios mínimos de garantias ao devido processo e acesso à Justiça: 

 

Tabela 4: Critérios utilizados para análise de adequação ao direito ao devido processo e acesso 

à justiça 

Critério para Análise Referências Constitucionais, 

Legislativas e de Documentos 

Internacionais de Direitos Humanos 

O Facebook se obriga a notificar os usuários 

antes de realizar alterações nos seus Termos 

de Uso? 

O Facebook permite que os usuários revisem 

e sugiram alterações nos Termos de Uso e 

suas novas versões? 

O Facebook exige o consentimento expresso 

do usuário às novas versões dos Termos de 

Uso para que o usuário possa continuar 

utilizando os serviços? 

• Art. 51, XIII, do Código de Defesa 

do Consumidor; 

 

• Art. 8º, da Lei Geral de Proteção de 

Dados; 

O Facebook pode encerrar seus serviços a 

todos os usuários sem qualquer notificação? 

Os usuários podem acessar os Termos de Uso 

que eles originalmente aceitaram quando 

criaram suas contas? 

• Parágrafo 115 do Relatório Especial 

sobre a Liberdade de Expressão na 

Internet. Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos  
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O Facebook requer que o usuário renuncie 

seus direitos de mover uma ação judicial? 

O Facebook impõe cláusula de arbitragem? 

O Facebook impõe uma jurisdição ou foro 

competente específicos para resolução de 

litígios? 

O Facebook impõe uma legislação específica 

para reger os Termos de Uso? 

• Art. 5º, XXXV, CF; 

 

• Art. 51, I, do Código de Defesa do 

Consumidor; 

 

• Parágrafo 47 do Relatório A/ HRC/ 

17/27, da ONU.  

 

 

O Facebook também tem implementado melhorias no que se refere ao devido 

processo. Em 2011 a empresa incluiu um mecanismo para contestar a exclusão equivocada de 

perfis e em abril de 2018, a plataforma anunciou uma expansão nos processos de apelação e 

revisão de decisões, permitindo que usuários pudessem contestar a derrubada de postagens por 

nudez, conteúdo sexual, discurso de ódio ou conteúdo gráfico83. É um avanço significativo, mas 

limitar os processos de apelação a estas categorias de violação não é o suficiente.  

De acordo com um relatório da Electronic Frontier Foundation, o Facebook ainda se 

mantém abaixo da média e atrás de outros gigantes da Internet no que se refere aos mecanismos 

de requisição de derrubada de conteúdo, notificação de derrubada de conteúdo e contestação de 

decisões de derrubada84. Apesar da adoção dos processos de revisão, os Termos de Serviço, 

Política de Dados e Padrões da Comunidade ainda não mencionam qualquer possibilidade de 

contestação das decisões da plataforma. Nos Termos de Serviço, a empresa se limita a notificar 

o usuário sobre a exclusão da conta:  

 

“podemos suspender ou desativar sua conta se você criar riscos ou exposição legal 

para nós, ou quando estivermos autorizados ou obrigados por lei a assim proceder. Se 

for o caso, você será notificado a respeito de sua conta na próxima vez que tentar 

acessá-la” 

                                            

83 Publishing Our Internal Enforcement Guidelines and Expanding Our Appeals Process. Disponível em: 

https://newsroom.fb.com/news/2018/04/comprehensive-community-standards/ . Acesso em 25 de novembro de 

2018 

84 Who Has Your Back? Censorship Edition 2018. Disponível em https://www.eff.org/who-has-your-back-

2018#allows-appeals . Acesso em 26 de novembro de 2018. 

 

https://newsroom.fb.com/news/2018/04/comprehensive-community-standards/
https://www.eff.org/who-has-your-back-2018#allows-appeals
https://www.eff.org/who-has-your-back-2018#allows-appeals
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Em razão da insuficiência de falta de clareza dos processos de contestação e apelação 

do Facebook, cerca de 70 organizações de Direitos Humanos, Tecnologia e Mídia, incluindo 

entidades brasileiras, assinaram uma carta aberta ao Facebook, solicitando que a empresa se 

comprometa com os princípios do devido processo.85As organizações recomendam que o 

Facebook notifique os usuários acerca da causa da suspensão do conteúdo bloqueado, ofereça 

informações claras sobre os processos de contestação e revisão e publique relatórios de 

transparência com informações sobre o reestabelecimento de conteúdos e dos processos de 

revisão. 

Com relação à modificação unilateral dos Termos de Serviço, o Facebook apresenta s 

seguinte cláusula:  

 

1. Atualização de nossos Termos 

Trabalhamos constantemente para aperfeiçoar nossos serviços e desenvolver novos 

recursos com o objetivo de melhorar nossos Produtos para você e para nossa 

comunidade. Como resultado, poderemos atualizar estes Termos periodicamente para 

que eles reflitam de forma precisa nossos serviços e práticas. Salvo quando a lei 

estabelecer o contrário, você será notificado antes de alterarmos estes Termos e terá a 

oportunidade de analisá-los antes que entrem em vigor. Uma vez que os Termos 

atualizados entrem em vigor, você estará vinculado a eles se continuar usando nossos 

Produtos. 

Esperamos que você continue usando nossos Produtos, mas se não concordar com 

nossos Termos atualizados e não quiser mais fazer parte da comunidade do Facebook, 

você poderá excluir sua conta a qualquer momento. 

 

De acordo com a redação, o Facebook se compromete a notificar o usuário sobre as 

modificações feitas nos Termos de Uso. Por outro lado, a plataforma não solicita a concordância 

expressa do usuário, adotando a fórmula clássica que presume a anuência do utilizador no caso 

de utilização continuada do serviço. Esta cláusula deve ser considerada nula, pois as disposições 

que considerem o silêncio do consumidor como aceitação não são compatíveis com o sistema 

de proteção do consumidor (BENJAMIN, 2009). Em relação às versões anteriores dos Termos 

de Serviço, é preciso destacar que Facebook não disponibiliza um log de alterações nem permite 

                                            

85 AN OPEN LETTER TO MARK ZUCKERBERG. Disponível em https://santaclaraprinciples.org/open-letter/ . 

Acesso em 25 de novembro de 2018. 

https://santaclaraprinciples.org/open-letter/
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a visualização das variações anteriores, o que dificulta a visualização das modificações 

efetuadas e impede que o usuário possa acessar os Termos de Serviço que originalmente 

aceitou. 

Por fim, é preciso reconhecer uma melhoria na cláusula de legislação aplicável e foro 

competente: 

 

Se você for um consumidor, as leis do país em que você reside serão aplicáveis a 

qualquer pleito, causa de ação ou contestação que você tiver contra nós decorrente de 

ou relacionada a estes Termos ou aos Produtos do Facebook (“reivindicação”), e você 

poderá resolver sua reivindicação em qualquer tribunal competente em tal país que 

tenha jurisdição para tanto. Em todos os outros casos, você concorda que a 

reivindicação deverá ser resolvida exclusivamente no tribunal distrital dos EUA no 

Distrito Norte da Califórnia ou em um tribunal estadual localizado no condado de San 

Mateo, que você se submeterá à jurisdição pessoal de qualquer desses tribunais para 

o fim de resolver esses pleitos e que as leis do estado da Califórnia regerão estes 

Termos e qualquer pleito, independentemente de disposições sobre conflitos de leis. 

 

A redação reconhece a legislação pátria e a competência dos tribunais nacionais 

quando o reclamante for considerado um consumidor. Nos outros casos, estipula leis e tribunais 

internacionais para a resolução de eventuais conflitos. Esta posição está, até certo ponto, de 

acordo com o permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro e com o posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça que entende que “a cláusula que estipula a eleição de foro em 

contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência 

ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário”86. Deve-se atentar que a escolha por 

um foro e legislação estrangeiros em contratos de adesão, apesar de autorizados, podem trazer 

dificuldades de acesso à Justiça mesmo para não-consumidores: microempresários, pequenos 

anunciantes, organizações não-governamentais e associações locais que certamente não terão 

condições de ajuizar ações perante tribunais dos Estados Unidos. A impossibilidade de acesso 

à Justiça, no entanto, deve ser conferida caso a caso, “por demandar a análise de elementos 

fáticos”, conforme entendimento do STJ87. 

 

                                            

86 REsp: 1.675.012-SP. Relatora Min. Nancy Andrighi, julgado em 08/08/2017 

87 REsp 1.089.993-SP, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 18/2/2010 
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3.5 INDENIZAÇÃO E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

O direito à indenização encontra-se previsto no art. 5º, V, da Carta Magna de 1988, 

sendo considerado um direito fundamental, possuindo eficácia plena e imediata, já que não 

necessita de lei posterior para produzir todos os seus efeitos. O A Constituição buscou garantir 

ao ofendido a total reparabilidade em virtude dos prejuízos sofridos e a reparação da ordem 

jurídica lesada, seja por meio de ressarcimento econômico, seja por outros meios, por exemplo, 

o direito de resposta. As violações à intimidade, vida privada, honra e imagem são também 

indenizáveis de acordo com o art. 5º, X da CF. 

Como qualquer outro Direito Fundamental, o direito à indenização permite sua 

limitação em razão de outros interesses de igual ou superior magnitude. Nas relações civis, é 

lícito aos envolvidos em um negócio jurídico que estipulem um limite ao valor da indenização 

ou estabeleçam cláusulas de não-indenizar. Esta permissão, contudo, não se estende aos 

contratos de adesão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, como é o caso dos Termos 

de Serviço do Facebook.  

Não obstante, conforme apontado no item 2.2.7 acima, os Intermediários de 

Internet incluem, na maioria das vezes, cláusulas que limitam sua responsabilidade civil 

perante os usuários. Para avaliar como os Termos de Uso do Facebook foram redigidos 

neste aspecto, foram elaborados os seguintes critérios: 

 

Tabela 5: Critérios utilizados para análise de adequação ao direito à indenização. 

Critério para Análise Referências Constitucionais, Legislativas, 

e De Documentos internacionais de 

Direitos Humanos 

O Facebook se desobriga a pagar 

indenizações por danos materiais ou morais 

causados ao usuário? 

• Arts 14, 25 e 51 do Código de 

Defesa do Consumidor; 

• Art. 42 da Lei Geral de Proteção de 

Dados 

O Facebook apresenta alguma garantia do 

serviço oferecido? 
• Art. 24 do CDC; 

• Art. 47 da Lei Geral de Proteção de 

Dados 
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O Facebook se exime de responsabilidade 

por conteúdos produzidos pelos usuários 

mesmo após notificação? 

• Art. 19, do Marco Civil da Internet 

 

A cláusula de limitação de responsabilidade dos Termos de Serviço do Facebook é 

apresentada da seguinte forma: 

 

3. Limites da responsabilidade 

Trabalhamos continuamente para fornecer os melhores Produtos possíveis e 

especificar diretrizes claras para todos que os utilizam. Nossos Produtos, no entanto, 

são fornecidos “no estado em que se encontram”, e não damos nenhuma garantia de 

que eles sempre serão seguros, ou estarão livres de erros, ou de que funcionarão sem 

interrupções, atrasos ou imperfeições. No limite permitido por lei, também nos 

EXIMIMOS DE TODAS AS GARANTIAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, 

INCLUSIVE AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, 

ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE, TÍTULO E NÃO 

VIOLAÇÃO. Não controlamos nem orientamos o que as pessoas e terceiros fazem ou 

dizem e não somos responsáveis pela conduta deles (seja online ou offline) ou por 

qualquer conteúdo que compartilham (inclusive conteúdo ofensivo, inadequado, 

obsceno, ilegal ou questionável). 

Não podemos prever quando problemas poderão decorrer de nossos Produtos. Sendo 

assim, nossa responsabilidade é limitada à máxima extensão permitida pela lei 

aplicável e, sob nenhuma circunstância, seremos responsáveis perante você por 

qualquer perda de lucros, receitas, informações ou dados, ou, ainda, por danos 

eventuais, especiais, indiretos, exemplares, punitivos ou acidentais decorrentes de ou 

relativos a estes Termos ou aos Produtos do Facebook, ainda que tenhamos sido 

avisados da possibilidade de tais danos. 

 

A cláusula segue o padrão comum encontrado em outros documentos da mesma 

natureza. A plataforma não oferece nenhuma garantia de desempenho do produto, que é 

oferecido “as is” ou “no estado em que se encontra”. Este trecho é especialmente preocupante 

pois assegura que não há garantia de que o Facebook será um produto seguro, o que se contrapõe 

ao dever de garantir a segurança das informações do usuário, conforme disposto no artigo 47 

da Lei Geral de Proteção de Dados88. É claro que existem riscos inerentes aos produtos e 

                                            

88 Art. 47.  Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento 

obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta Lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o 

seu término. 
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aplicações oferecidos na Internet. Nestes casos, é dever do fornecedor prestar toda informação 

sobre os riscos assumidos pelo consumidor89, obrigação que não foi cumprida pelo Facebook. 

A cláusula prossegue eximindo a plataforma de qualquer responsabilidade civil e 

espécie de danos, ainda que a empresa tenha sido avisada “da possibilidade de tais danos”. 

Além de ferir a boa-fé, que orienta os contratos na esfera civil, a cláusula fulmina o direito à 

indenização e é considerada nula de pleno direito, de acordo com o disposto no artigo 51, I, do 

Código de Defesa do Consumidor. Além disto, é necessário lembrar que o artigo 1990 do Marco 

Civil da Internet trouxe a possibilidade de responsabilização dos Intermediários de Internet no 

caso de inércia  e omissão na retirada de conteúdo ilegal ou ofensivo, após interpelação judicial, 

não havendo que se falar em escusa de responsabilidade dos provedores que, ordenados pela 

Justiça, não tomem as providências necessárias para minimizar o prejuízo causado pelo 

conteúdo ilícito. 

  

                                            

89 Art. 8°, CDC: Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e 

fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. 

90 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. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi documentar e analisar em que extensão os Termos de 

Serviço do Facebook e de outras plataformas online oferecem proteção aos direitos à 

privacidade, liberdade de expressão, devido processo, informação e indenização de seus 

usuários. A conclusão a que se chega é de que os Termos de Serviço, a Política de Dados e os 

Padrões da Comunidade do Facebook não oferecem garantias suficientes para os usuários. De 

forma contrária, os Termos de Uso revelam-se instrumentos jurídicos que visam minimizar a 

responsabilidade dos Intermediários de Internet, ao invés de reforçar sua responsabilidade em 

resguardar os direitos fundamentais dos usuários. Esta função atribuída aos Termos de Uso 

pelos Intermediários de Internet explica não só a falta de clareza nas redações dos contratos, 

como também a ausência de informações suficientes, contrariando critérios mínimos de 

efetivação dos Direitos Fundamentais ora analisados.  

Especialmente no que se refere aos Termos de Uso do Facebook, vários problemas 

surgiram em relação à proteção de aspectos materiais e procedimentais dos direitos á 

privacidade, liberdade de expressão, devido processo, informação e indenização, entre eles: (i) 

a permissão dada à rede social para coletar e compartilhar um número exagerado de dados do 

usuário com terceiros, ultrapassando aquilo que seria necessário para a prestação o serviço; (ii) 

a falta de transparência nos critérios e procedimentos utilizados para bloquear conteúdos e 

suspender contas de usuários, apesar da implementação de mecanismos internos de denúncia; 

(iii) a utilização de cláusulas que restringem ou impossibilitam o acesso ao Judiciário, bem 

como a inclusão de cláusulas de alteração unilateral do contrato; (iv) a falta de transparência e 

informação nos processos de obtenção do consentimento e na disponibilização do conteúdo dos 

Termos de Uso e; (v) a adoção de cláusulas de irresponsabilidade civil total, mitigando o direito 

constitucional à reparação de danos. Embora os esforços recentes do Facebook para tornar suas 

políticas mais transparentes sejam louváveis, conclui-se que os documentos ainda sofrem com 

deficiências que são comuns a este tipo específico de contrato. 

Em contrapartida, observa-se que algumas críticas surgem em relação à atuação dos 

Intermediários de Internet e suas políticas. Os escândalos envolvendo a coleta indevida de dados 

dos usuários do Facebook, bem como a utilização de perfis em experimentos psicológicos sem 

a autorização prévia dos usuários aumentaram a desconfiança da sociedade em relação à 

empresa de Mark Zuckerberg, que se viu obrigada a rever suas políticas nos últimos anos. 
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Iniciativas legislativas e da sociedade civil têm ajudado a conter os abusos cometidos pelo 

Facebook e por outros Intermediários de Internet.  

No âmbito legislativo, as normas de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet 

trazem mecanismos de defesa dos interesses do usuário e de refreamento de abusos dos 

intermediários de Internet. Nesta mesma esteira, foi promulgada a Lei Geral de Proteção de 

Dados, que versa expressamente sobre o direito à privacidade dos usuários e sobre as 

disposições contratuais que visam protegê-la. Com a nova norma em vacatio legis até o ano de 

2020, é preciso aguardar para analisar se os Tribunais nacionais aplicarão a lei com mesmo 

rigor adotado pelos órgãos jurisdicionais europeus. A União Europeia e vários Estados 

endureceram suas legislações sobre proteção de dados, o que deve influenciar positivamente a 

redação dos Termos de Uso das companhias de tecnologia. 

Ao mesmo tempo, a sociedade civil tem se mobilizado para criticar as opções adotadas 

pelos Intermediários e as redações dos Termos de Uso das empresas. Projetos e instituições 

internacionais como a Artigo 19 e Ranking Digital Rights denunciam abusos contra a liberdade 

de expressão, privacidade e informação no ambiente digital. No Brasil, o relatório anual “Quem 

defende seus dados?”, analisa os Termos de Uso dos principais provedores de conexão à 

Internet do país, conscientizando usuários de Internet sobre práticas que afetam a proteção de 

sua privacidade e dados pessoais. 

O surgimento de novas legislações e a adoção de uma postura crítica da sociedade em 

relação a atuação dos Intermediários de Internet, revela a existência de reações sociais aos 

desafios trazidos pela inovação digital. Como parte da vida cotidiana de bilhões de pessoas a 

redor do mundo, as plataformas online exercem um papel fundamental na economia e na 

sociedade, sendo imperioso que o seu poder e a sua atuação sejam delimitados por um conjunto 

de valores que reforcem suas responsabilidades em relação à liberdade de expressão, 

privacidade de devido processo.  

Neste sentido, embora as políticas do Facebook ainda estejam longe do considerado 

ideal, a adoção de uma redação mais transparente e a implementação de mecanismos de revisão 

das decisões de remoção de conteúdo, sinalizam que é possível construir um ambiente digital 

norteado pelo respeito aos direitos fundamentais do usuário. 
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