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RESUMO 
 
 

As redes sociais como instrumento de troca de informações e comunicação são 
importantes meios que reproduzem situações reais nos ambientes virtuais. O 
chamado discurso de ódio que sempre esteve presente na sociedade agora é 
replicado e amplificado no âmbito virtual. Tal discurso caracteriza-se por 
ofender, discriminar e instigar a violência. Pautado na utilização errônea do 
direito à liberdade de expressão, tais discursos acabam por ferir outros direitos 
tão importantes quando o direito à liberdade de expressão. O presente 
trabalho, portanto, busca analisar o uso da internet desde suas origens até os 
dias atuais, tendo como foco a análise dos limites necessários à liberdade de 
expressão. Para isso, far-se-á uma análise da história da internet bem como a 
evolução quanto às interações sociais neste ambiente virtual, 
consequentemente os conflitos que nesta seara surgiram e como o Direito vem 
resolvendo tais litígios e demandas em geral sobre este aspecto. 
 
Palavras-chave: Direito e internet; Discurso de ódio; Limites à liberdade de 
expressão; Marco Civil da Internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

Social networks as an instrument for exchanging information and 
communication are important means that reproduce real situations in virtual 
environments. The so-called hate speech that has always been present in 
society is now replicated and amplified in the virtual realm. Such discourse is 
characterized by offending, discriminating and instigating violence. Based on 
the misuse of the right to freedom of expression, such speeches end up 
harming other rights as important as the right to freedom of expression. The 
present work, therefore, seeks to analyze the use of the internet from its origins 
to the present day, focusing on the analysis of the necessary limits to freedom 
of expression. For this, an analysis of the history of the internet will be made, as 
well as the evolution regarding social interactions in this virtual environment, 
consequently the conflicts that have arisen in this field and how the Law has 
been resolving such disputes and demands in general on this aspect. 
 
Keywords: Law and internet; Hate speech; Limits to freedom of expression; 
Civil Law of the Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AI-5 Ato Institucional-5 

ANPD Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais 

ART Artigo 

CERT.br Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de incidentes de           

segurança no Brasil 

CPF Cadastro de Pessoa Física 

CGI.br Comitê Gestor da Internet no Brasil 

DRCI Delegacia de repressão de crimes de informação 

GO Goiás 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol 

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados 

MCI Marco Civil da Internet 

MJSP Ministério da Justiça e Segurança Pública 

MP Ministério Público 

ONG Organização Não Governamental 

PEC Proposta de Emenda Constitucional 

PL Projeto de Lei 

PLS Projeto de Lei do Senado 

PSDMS Partido Sócio Democrático Mato Grosso do Sul 

PSL Partido Social Liberal  



RJ Rio de Janeiro 

RS Rio Grande do Sul 

STF Supremo Tribunal Federal 

WWW Wold Wide Web 

  



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ................................................................................................. 12 

CAPÍTULO 1 - A HISTÓRIA DA INTERNET E O SURGIMENTO DO DIREITO ELETRÔNICO .......... 14 

1.1 – Conceitos introdutórios sobre internet. ..................................................................... 14 

1.2 -    A história da Internet ................................................................................................ 16 

1.3 - O papel da internet na sociedade da informação: a internet como instrumento de 

poder ................................................................................................................................... 22 

1.4 - O surgimento do Direito eletrônico ............................................................................ 24 

1.5 – A necessidade de regulação do espaço virtual .......................................................... 25 

CAPÍTULO 2 - PROTEÇÃO JURÍDICA NO ESPAÇO VIRTUAL ...................................................... 27 

2.1 - Da regulação do espaço virtual: .................................................................................. 27 

2.2 – Da normatização nacional .......................................................................................... 30 

2.2.1 - Lei nº 12.735/12: Lei Azeredo .............................................................................. 32 

2.2.2 – Lei nº 12.737/12: Lei Carolina Dieckmann .......................................................... 34 

2.2.3 – Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) ............................................. 38 

2.2.4 – Lei nº 13.964/19 – Pacote anticrime ................................................................... 40 

2.2.5 - Lei nº 12.965/14 - Marco Civil da Internet ........................................................... 41 

2.2.5.1 - Da tramitação do Marco Civil da Internet ..................................................... 45 

2.2.5.2 - Aspectos Gerais do   Marco Civil da Internet ................................................ 48 

2.3 – Da normatização internacional .................................................................................. 51 

2.3.1 – A Convenção de Budapeste ................................................................................. 51 

2.3.1.1 – A adesão do Brasil à Convenção de Budapeste ........................................... 55 

Capítulo 3 – LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA INTERNET ........................................................... 60 

3.1 - Proteção à liberdade de expressão no Marco Civil da Internet. ................................. 60 

3.2 – A proteção da liberdade de expressão pelo Marco Civil da Internet e seus contornos 

Constitucionais. ................................................................................................................... 63 

3.3 - Críticas ao Marco Civil da Internet .............................................................................. 69 

3.4 – A necessidade de se limitar a liberdade de expressão ............................................... 73 

3.5 - A natureza do mal ....................................................................................................... 75 

3.6 - O homem é mal por natureza ..................................................................................... 77 

3.7 - O discurso de ódio ....................................................................................................... 80 

3.7.1 – O discurso de ódio no ambiente virtual .............................................................. 83 

3.8 – A cultura do cancelamento ........................................................................................ 85 

3.9 – Limites à liberdade de expressão na internet. ........................................................... 91 



3.10 – Direito ao esquecimento .......................................................................................... 95 

3.10.1 - Direito ao esquecimento na internet ................................................................. 98 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 102 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

INTRODUÇÃO 

 

Com a internet surgiram novas formas de interação entre as pessoas. 

Os negócios, a aprendizagem, os relacionamentos, o entretenimento, sofreram 

mudanças significativas. Mudanças estas ainda maiores desde o advento da 

pandemia do coronavírus.  

Distâncias territoriais foram notoriamente mitigadas com o uso da 

comunicação pela internet. O acesso, compartilhamento e produção de 

informação foi “democratizada”. Qualquer indivíduo com acesso à internet é 

capaz de produzir conteúdo de entretenimento, educacional ou de opinião e os 

compartilhar para um grande número de indivíduos no ambiente virtual. Através 

da internet, indubitavelmente, os discursos e a informação como um todo 

possuem um alcance maior.  

O ambiente virtual se tornou um lugar de manifestação, de expressão. 

Transformaram-se em disseminadoras em massa de informações, de opinião, 

de ideologia, de qualquer assunto que o usuário queira compartilhar. 

Contudo, o novo traz tanto benefícios, quanto malefícios. E no caso 

supra retratado o aspecto negativo está no mau uso da internet e da liberdade 

de expressão que ela proporciona. Há aqueles por exemplo que utilizam das 

redes sociais para propagar ideologias que atentem contra a democracia, ou 

contra os direitos individuais das pessoas. Através de comentários, piadas ou 

opiniões, são elaborados discursos de ódio que atacam suas vítimas, 

ofendendo-as, e por vezes causando sérios prejuízos à mesma e até mesmo 

prejuízos irreparáveis, como a morte.  

Apesar do discurso de ódio ser um fenômeno antigo, com as redes 

sociais ele está mais notório. O ódio é um sentimento que faz parte da 

essência humana. É um sentimento que faz parte das relações. O discurso 

como método de expressão vem sendo uma ferramenta utilizada para 

externalizar esse ódio ao outro, ao diferente, que de alguma forma é a fonte 

desse desconforto. As redes sociais usadas como meio de divulgação e 

propagação para esse discurso têm papel fundamental no atual contexto 

histórico e o Direito brasileiro, através de sua legislação, vem se adaptando à 

nova realidade social a fim de combater esse mau. 
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Através do estudo de doutrinas, pesquisas de artigos escritos por 

estudiosos e operadores do Direito e análise da legislação brasileira, o 

presente trabalho buscou compreender os impactos que o crescente uso da 

internet como meio de comunicação e expressão causou e como o Direito vem 

tratando as problemáticas e os litígios decorrentes do mau uso da internet, 

mais especificamente, o mau uso da liberdade de expressão através da 

internet. 

O primeiro capítulo apresenta um panorama geral sobre a história da 

internet, tal como seu surgimento, sua evolução e o papel que esta começou a 

desenvolver na sociedade da informação. Diante de tantas mudanças, de suma 

importância foi dar atenção à análise de como se deu os primeiros estudos 

sobre a relação entre o Direito e a internet. Nesse sentido, foi abordado sobre o 

surgimento do Direito Eletrônico e a notória necessidade de se regular o 

espaço virtual. 

Ante esta necessidade de regulação do espaço virtual, de fato isso vem 

ocorrendo apresentando ainda algumas necessidades especiais. Nesse 

contexto, o segundo capítulo apresenta todas as normas brasileiras que de 

alguma forma regulam o uso da internet, merecendo atenção a Lei nº 

12.965/14 conhecida como Marco Civil da Internet. Em se tratando de 

normatização no âmbito internacional, foi abordado também sobre a recente 

adesão do Brasil à Convenção sobre o Crime Cibernético, celebrada em 

Budapeste, na Hungria. A chamada Convenção de Budapeste.  

Por fim, no capítulo três, é abordado sobre o supracitado mau uso da 

internet. Tal capítulo apresenta sobre a liberdade de expressão e como esta é 

protegida tanto na Constituição Federal, como no Marco Civil da Internet. Como 

também apresenta a necessidade de limitações à liberdade de expressão a fim 

de proteger outros direitos também fundamentais. Tratará o capítulo terceiro 

sobre a natureza do mal, em especial conforme Tomas Hobbes, trazendo a 

relação com o debate sobre os discursos de ódio na internet e a cultura do 

cancelamento. Finalizando, será abordado sobre o direito ao esquecimento. 

Vasto é o tema quando se fala em internet. O presente trabalho buscou 

especificamente tratar, abordando relevantes temas, sobre os necessários 

limites que a liberdade de expressão deve ter e como o Direito vem se 

posicionando neste sentido.  
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CAPÍTULO 1 - A HISTÓRIA DA INTERNET E O SURGIMENTO DO DIREITO 

ELETRÔNICO 

Dada tamanha e notável importância que a internet apresenta 

atualmente em diversos cenários da vida em sociedade, se faz necessário 

compreender sua origem assim como todo caminho percorrido até os dias 

atuais. Considerando que “a internet não é um novo meio de comunicação. Ela 

irá se converter rapidamente no meio de comunicação.” 1 

Merece atenção tanto as mudanças ocorridas quanto a utilidade da 

internet quanto as mudanças desencadeadas na vida daqueles que dela faz 

uso. Bem como, e em destaque no presente trabalho, as consequências 

jurídicas advindas com seu surgimento e evolução. 

Desta forma, neste primeiro capítulo será abordada a história da internet 

do seu surgimento, às mudanças sofridas quanto ao seu acesso livre à 

população e, como consequência, a notória necessidade de se regular esse 

espaço virtual. 

 

1.1 – Conceitos introdutórios sobre internet. 

 

 A priori, importante se faz compreender o que é a internet, como se deu 

seu surgimento e qual papel essa desempenhou no seu nascimento, assim 

como qual desempenha atualmente na sociedade. Para posteriormente ser 

feita a devida análise quanto aos reflexos que a mesma desencadeou no 

Direito. 

Atualmente, na maioria das regiões do Brasil e do mundo, a internet não 

é algo desconhecido, ao contrário, faz parte do cotidiano de muitos como meio 

de comunicação, pesquisa, estudo, trabalho, dentre tantas possibilidades. E 

isto em casa, na rua, através de computador, notebook ou smarthphones. O 

acesso à internet atualmente não somente está mais acessível como também 

se tornou necessária. 

 

 

1 TURNER, David; MUÑOZ, Jesus. Para os filhos dos filhos de nossos filhos: uma visão da sociedade 

internet. São Paulo: Summus, 2002,p. 66. 
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Nesse sentido a professora Vani Moreira Kenski, Mestre e Doutora em 

Educação, de forma assertiva asseverou que a: 

 

Internet trouxe mudanças disruptivas e irreversíveis para a sociedade 
nas últimas décadas. Instituições de todos os setores alteraram suas 
práticas e formas de agir e se comunicar com a inclusão massiva dos 
recursos e funcionalidades disponíveis no meio digital. 2 

 

De certo, o acesso à internet não é realidade de todos. Contudo, 

indubitavelmente, com exceção daqueles cidadãos hipossuficientes, ou até 

mesmo os que vivem em ambientes de extrema escassez, como também 

aqueles que vivem em países cujos regimes políticos tentam resistir à 

influência da internet, todos os demais habitantes do mundo já devem ao 

menos saber o que é a Internet e dela fazer uso. 

 Dadas as ressalvas, conforme Vani Moreira Kenski, a internet: 

 

possibilitou novos comportamentos pessoais e sociais que foram 
incorporados e assimilados por todos os que tiveram acesso aos 
recursos de interação e comunicação disponíveis nas redes.3 

 

 De fato, pode ser a internet considerada um novo canal de 

relacionamento humano. Por conseguinte, os operadores e estudiosos do 

Direito têm demonstrado interesse pelo estudo da internet a fim de entender as 

consequências jurídicas que seu uso desencadeou.  

Isto porque, em decorrência do crescente uso da internet como meio de 

comunicação e expressão, aumenta o número de casos concretos que têm 

sido levados a Juízo, envolvendo o que podemos chamar de fatos informáticos. 

 A internet, por exemplo, trouxe muitas facilidades que permitiram a 

interligação de empresas e pessoas estabelecidas em diferentes regiões do 

país e do mundo, o que gerou transformações de cunho social, político e 

econômico.  

 Em 2020, com o advento da pandemia do Covid 19 e o indispensável 

isolamento social, essa necessidade de se utilizar a internet para continuarmos 

 

2 KENSKI, Vani Moreira. Educação e internet no Brasil. Artigo publicado em agosto de 2015 no Cadernos 

Adenauer XVI (2015) nº3. p.133. Disponível em: 
<http://www.researchgate.net/publication/281121751.> Acesso em: 15 de outubro de 2021. 

3 Idem. 
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nos comunicando agora com o mínimo de contato social possível, aumentou 

absurdamente.  

O trabalho presencial foi substituído pelo home office, as aulas 

presenciais nas escolas e faculdades substituídas pelo ensino remoto, vendas 

realizadas pelo comércio geral em lojas físicas investiram no delivey, dentre 

outras adaptações tendo em vista a necessidade de continuar a vida e as 

atividades cotidianas indispensáveis. Atividades estas que até então pareciam 

ser necessariamente presenciais mostraram a possibilidade de serem 

praticadas virtualmente.  

 Dada tamanha importância da internet e a presença cotidiana dela em 

nossas vidas, muito válido se faz levantar e analisar os impactos que vieram 

com esta e como o Direito atua nesses impactos. Isto posto, a analise se dará 

do início: o nascimento da internet e o surgimento do Direito Eletrônico. 

 Para melhor compreensão da relação Direito e Internet, de suma 

importância é a compreensão das raízes históricas da internet, para a partir daí 

compreender como o Direito Eletrônico se formou e isto de forma natural, bem 

como entender de que forma a rede mundial de computadores passou a ser 

regulada no Brasil, principalmente por meio do Marco Civil da Internet. 

 

1.2 -    A história da Internet 

 

Os sinais de que algo novo surgiria se deu em 1964. Era notório que a 

sociedade caminhava para uma comunidade global. Nesse sentido, 

indispensável se faz citar Marshall McLuhan.4  

 O intelectual Marshall McLuhan em seus artigos foi o pioneiro a tratar 

desse assunto e de suas previsíveis consequências. McLuhan falava de uma 

quebra de barreiras na comunicação global de forma ampla e rápida.5 

Importante pensador da comunicação, McLuhan estudou o impacto das 

novas tecnologias no rumo da sociedade, como também seus efeitos nos 

meios de comunicação.6 
 

4 KERCKHOVE, Derrick de (ORG). Marshall McLuhan, aforismos e profecias. Paulus Editora. 03 de 

dezembro de 2020. 

5TREMBLAY, Gaëtan. De Marshall McLuhan a Harold Innis ou da Aldeia Global ao Império Mundial. 

Artigo publicado na Revista FAMECOS, Porto Alegre, nº 22, dezembro 2003, quadrimestral. Disponível 
em: <revistaseletronicas.pucrs.br>. Acesso em: 15 de outubro de 2021, p.18 
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Intelectual, filósofo, educador e teórico, escreveu diversos livros sobre o 

tema, tais quais “A Galáxia de Gutemberg”, “O meio é a mensagem” e “Guerra 

e paz na Aldeia Global”. Se destacou mundialmente por seus conceitos sobre 

meio de comunicação.7 

Dentre seus conceitos a frase: “No futuro uma rede mundial de 

computadores deixará qualquer informação disponível para estudantes”. 8 Ora, 

isto dito nos tempos atual pode não trazer qualquer espanto ou surpresa, no 

entanto, cumpre destacar que tal frase foi dita por McLuhan no final da década 

de 1950, ou seja, quando a população sequer ouvia falar sobre computadores. 

O computador foi inventado apenas 5 anos antes desta frase ser dita, em 1945, 

durante a 2ª Guerra Mundial, na época usado tão somente para fins militares.9 

O conceito de “Aldeia Global” trazida por McLuhan em 1960, compara o 

planeta à uma aldeia onde com o processo da tecnologia as pessoas poderiam 

se comunicar com facilidade mesmo distantes. Frise, conceito este trazido 

quando nem havia internet de forma acessível à população.10 

Por todo exposto, inquestionavelmente é indispensável falar de McLuhan 

ao tratarmos do assunto história da internet. Seu nome ganhou destaque 

devido ao fato deste vislumbrar a Internet quase trinta anos antes de ser 

inventada. McLuhan foi um pioneiro dos estudos culturais e no estudo filosófico 

das transformações sociais provocadas pela revolução tecnológica do 

computador e das telecomunicações. 

 Quanto à história da internet, a primeira referência que se tem são os 

primeiros computadores nos anos 50 conectados a energia elétrica, onde seus 

 

6 TREMBLAY, Gaëtan. De Marshall McLuhan a Harold Innis ou da Aldeia Global ao Império Mundial. 

Artigo publicado na Revista FAMECOS, Porto Alegre, nº 22, dezembro 2003, quadrimestral. Disponível 
em: <revistaseletronicas.pucrs.br>. Acesso em: 15 de outubro de 2021, p. 13-17. 

7 BRAGA, Adriana. McLuhan entre conceitos e aforismos. Rio de Janeiro, 2012, p.49. Disponível em: 

<https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-
BR&user=ODlFpCAAAAAJ&citation_for_view=ODlFpCAAAAAJ:r0BpntZqJG4C>. Acesso em: 15 de outubro 
de 2021. 

8 LOURENÇO, Rafael. A voz preconceituosa na web. Artigo publicado em 16 de novembro de 2010. 

Disponível em: <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/armazem-literario/a-voz-preconceituosa-
na-web/>. Acessao em: 30 de agosto de 2021. 

9 CHAGAS, Catarina e ENCARNAÇÃO Bianca, McLuhan: o profeta da internet, Filósofo canadense via os 

meios tecnológicos como extensões do homem. Matéria publicada em 20/08/2011. Disponível em: 
<http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2011/08/mcluhan-o-profeta-da-internet.html> 
Acesso em: 15 de outubro de 2021. 

10 TREMBLAY, op.cit., p. 18. 
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modelos eram bem diferentes dos atuais, enormes, lentos e pesados, além de 

terem como objetivo sua utilização em laboratórios científicos para fins 

profissionais. Nos referimos também nesse momento aos países Estados 

Unidos, Inglaterra e Franca, nações pioneiras na criação da internet. 

 O nascimento da internet se deu com objetivos de utilização 

completamente distintos dos atuais. Assim explica a professora Universitária 

Karen Abreu: 

O nascimento da internet está diretamente relacionado ao trabalho de 
peritos militares norte-americanos que desenvolveram a ARPANET, 
rede da Agência de Investigação de Projetos Avançados dos Estados 
Unidos, durante a disputa do poder mundial com a URSS.11 

 

 Nos anos 60, veio a chamada ARPANET, uma rede que interligava 

computadores desenvolvida por um laboratório nos Estados Unidos. Essa rede 

tinha propósitos militares em tempos de Guerra Fria. Era uma forma do 

governo norte-americano se proteger e proporcionar uma comunicação fluida.12  

 Nesse contexto, de forma didática, Félix Gomes explicou: 

 

Você sabia que a internet foi concebida originalmente como um 
projeto de caráter militar? Em 1969, uma rede de computadores 
denominada ARPANET, criada pelo Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos, funcionava por meio da tecnologia packet switched 
(comutação por pacotes de dados). Inicialmente tais computadores 
utilizavam o protocolo NCP (Network Control Protocol), porém este 
apresentava significativa perda de pacotes durante a transmissão de 
dados. Surgiu daí a necessidade de adotar um protocolo de 
comunicação mais eficiente e confiável. Então, criou-se o protocolo 
TCP/IP, que é até hoje utilizado, estando em sua sexta versão 
(IPv6).13 

 
 Contudo, foi com o projeto ARPANET que veio a inspiração para criar 

uma rede global que viesse a permitir a conexão simultânea de várias redes 

bem como a ideia de comunicação global e a quebra de barreiras já 

mencionadas por Marshall McLuhan. 

 Este conceito, primeiramente conhecido como internetworking, é um dos 

pontos de partida do surgimento da internet. Daí em diante, diversos projetos 

 

11 ABREU, Karen Cristina Kraemer. Tulipas vermelhas: uma releitura das relações na internet (p. 38 – 

47). IN: Synthesis – Revista de Produção Científica da FACVEST: os vários olhares da produção científica. 
Lages/SC: Papervest Editora, n. 5, janeiro a junho de 2004, ISSN 1676-9805. 

12 GOMES, Frederico Felix. Direito eletrônico. Londrina. Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016, 

p. 09. 

13 Idem. 
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para desenvolver uma rede massiva capaz de conectar computadores em todo 

o mundo começaram a ser o foco de universidades de tecnologia. 

 

Contrariamente à visão governamental norte-americana, a percepção 
das universidades, por definição espaços mais democráticos do que o 
setor militar, era outra. Contam Briggs e Burke (2006, p. 3001), que 
“no início, tratava-se de uma rede limitada (Arpanet), compartilhando 
informações entre universidades “hi-tec” e outros institutos de 
pesquisa”.14 

 

 Em 1974, abreviando internetworking, o termo internet foi utilizado pela 

primeira vez. Importantes criações ocorreram.15 

 

A importância da Net além dos espaços militares e universitários 
dependia, segundo Briggs e Burke (2006, p. 301), da “ampliação da 
consciência de suas possibilidades comerciais”16 

 

Vinte anos depois, nos anos 80, com o cientista britânico Tim Berners-

Lee em seu laboratório na Suíça. Dentre as criações, interligou documentos de 

hipertexto em sistemas de informação, acessíveis de qualquer ponto daquela 

rede primitiva, criou o Hyper Text Transfer Protocol (HTTP), principal protocolo 

que estabelece as conexões de internet em todo o mundo, criou ainda o 

primeiro navegador de internet, o World Wide Web (WWW) em 1990. Assim, ao 

final do ano de 1990, Tim Berners-Lee lançou a primeira página de internet em 

um formato muito similar ao que temos atualmente. 17 

 

Ao perceber o “ciberespaço” como uma oportunidade de novos 
negócios, Briggs e Burke (2006, p. 302), afirmam que “uma nova fase 
se abriu quando a Net atraiu interesses comerciais e seu uso se 
ampliou”. Nas montanhas suíças, mais precisamente nos laboratórios 
do CERN, um instituto europeu de pesquisa, Tim Berners-Lee, um 
pesquisador inglês imaginou, relatam Briggs e Burke (2006, p. 302), 
“o que chamou de ‘World Wide Web’, em 1989”18 

 
 

14 ABREU, Karen Cristina Kraemer. Tulipas vermelhas: uma releitura das relações na internet. IN: 

Synthesis – Revista de Produção Científica da FACVEST: os vários olhares da produção científica. 
Lages/SC: Papervest Editora, n. 5, janeiro a junho de 2004, ISSN 1676-9805. 

15 GOMES, Frederico Felix. Direito eletrônico e internet. Londrina. Editora e Distribuidora Educacional 

S.A., 2016.,p.09. 

16 ABREU, Idem. 

17 GOMES, op.cit, p.11. 

18 ABREU, Karen Cristina Kraemer. Tulipas vermelhas: uma releitura das relações na internet .IN: 

Synthesis – Revista de Produção Científica da FACVEST: os vários olhares da produção científica. 
Lages/SC: Papervest Editora, n. 5, janeiro a junho de 2004, ISSN 1676-9805, p.11. 
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 Em 1991, concluiu que para sua criação se tornar popular, esta deveria 

se tornar mais acessível.  Desta forma, em 1993 foi anunciado mundialmente 

que a internet seria livre de royalties. Foi a partir daí que as portas de acesso à 

rede foram abertas para usuários em geral, que puderam se juntar a essa 

comunidade online inédita e começar a interagir com outras pessoas.19 

 Diante de todo o exposto, podemos resumir a história da internet 

dizendo que a tecnologia da informação evoluiu de forma acelerada, em 

especial na última metade do século XX, tornando-se cada vez mais acessível 

à população mundial. Nas décadas de 1960 e 1970, houve a idealização da 

internet e suas peculiaridades comunicativas céleres e constantes inovações. A 

partir década de 1990, mais especificamente após a criação da World Wide 

Web, a internet se tornou mundialmente usual.  

 

 Em sintonia, preleciona Vani Moreira Kenski que: 

 

A partir de 1995, com a abertura da internet para a sociedade, o 
lançamento do Windows e a chegada da web (www) houve 
necessidade de adequação das redes para atender a toda a 
demanda brasileira emergente na época. Investimentos progressivos 
na expansão da rede de “fibra ótica, a exploração econômica da rede, 
a telefonia móvel”, segundo Demi Getschko (2015), viabilizaram que 
“o Brasil se tornasse um país de conectados --não completamente, e 
muito menos livre de problemas nesse processo”.20 

 

Assim, no Brasil, a internet passou a ser mais usual a partir de 1995, 

quando deixou de ser de uso exclusivo das universidades e passou a ter 

acesso público, citando também a criação do Comitê Gestor da Internet no 

Brasil (CGI.br), pela Portaria Interministerial nº 147, de 31 de maio de 1995, 

alterada pelo Decreto Presidencial nº 4.829, de 3 de setembro de 2003, o qual  

dispõe sobre a criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGIbr, sobre o 

modelo de governança da Internet no Brasil, e dá outras providências, o que 

também contribuiu para com a difusão da internet no Brasil.21 

 

19 GOMES, Frederico Felix. Direito eletrônico. Londrina. Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016, 

p.09 

20 KENSKI, Vani Moreira. Educação e internet no Brasil. Artigo publicado em agosto de 2015 no 

Cadernos Adenauer XVI (2015) nº3. Disponível em: 
<http://www.researchgate.net/publication/281121751>. Acesso em: 15 de outubro de 2021, p. 135. 

21 MOTTA, Sérgio; VARGAS, José Israel. Portaria Interministerial N° 147, de 31 de maio de 1995. 

Disponível em: <https://www.cgi.br/portarias/numero/147/>. Acesso em: 15 de outubro de 2021. 
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 Todo esse histórico do surgimento da internet se faz de suma 

importância para entendermos a transformação social com o advento da 

internet e como o Direito acompanhou esse progresso. O que essa quebra de 

barreiras e facilidade de comunicação acarretou na sociedade global. 

 Nesse sentido, assevera Félix Gomes que: 

 

A troca facilitada de pacote de dados dentro de uma rede em escala 
mundial provocou mudanças drásticas em nossa sociedade. As 
informações passaram a circular de maneira   irrestrita e em 
velocidade infinitamente superior. Podemos dizer que a internet foi 
um dos pilares do fenômeno da globalização e, por consequência, na 
própria evolução humana rumo à “Sociedade da Informação”. A 
internet trouxe muitas facilidades que permitiram a interligação de 
empresas e pessoas localizadas em diferentes locais. 22 

 

 Então, a partir da metade dos anos 90, a internet foi a responsável por 

transformar a sociedade. O cotidiano mudou a forma como as pessoas 

passaram a consumir informação, cultura, serviços, produtos, entretenimento e 

conhecimento. 

 

A Internet não é uma coisa estável, não é uma tecnologia pronta. É 
como uma cidade que está em permanente construção e cuja vida 
dos prédios é extremamente efêmera. No Ciberespaço, o que não é 
presente, o que não é novidade, é arcaico, talvez objeto da 
arqueologia. [...] O Ciberespaço pode até reter registros históricos em 
suas entranhas, mas, para seus usuários, o que é significativo é o 
que circula na superfície efêmera das telas: a informação atualizada. 
(Franco, 1997).23 

 

 As fronteiras e a distância entre as pessoas diminuíram drasticamente. 

As relações pessoais, familiares, profissionais e comerciais ficaram cada vez 

maiores e muito mais rápidas. A substituição muitas vezes das cartas escritas a 

mão por e-mail e as trocas de mensagens em tempo real se tornaram 

praticamente instantâneas. Correto é dizer também que a troca de ideias e 

pensamentos se intensificou. As discussões ficaram mais democráticas, 

 

22 GOMES, Frederico Felix. Direito eletrônico. Londrina. Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016, 

p.09 

23 KENSKI, Vani Moreira. Educação e internet no Brasil. Artigo publicado em agosto de 2015 no 

Cadernos Adenauer XVI (2015) nº3. Disponível em: 
<http://www.researchgate.net/publication/281121751>. Acesso em:  16 de outubro de 2021, p.135. 
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acessíveis e facilitadas com o surgimento e expansão dos fóruns e 

comunidades online. 24 

 

1.3 - O papel da internet na sociedade da informação: a internet como 

instrumento de poder 

  

 Como já dito, com algumas exceções, a maioria da população já sabem 

ao menos o que é a internet. Entretanto, saber o que é um computador, ou o 

que é a internet, não significa compreender como esses produtos tecnológicos 

funcionam. Contudo, isso não interfere na forma como esta interferiu na 

sociedade como instrumento de poder. 

 Uma comparação que facilita a compreensão do supra afirmado é o 

exemplo de um motorista que pode conduzir um veículo sem prejuízos por não 

saber sobre sua mecânica e eletrônica. Da mesma forma, é perfeitamente 

possível aproveitar as vantagens da informática sem compreendê-la. Assim, 

conclui-se que não é necessário entender de redes de computadores para 

acessar a internet e fazer uso de algum dos seus múltiplos serviços disponíveis 

de forma virtual. 

 A Internet veio como mais um meio de comunicação que, sem dúvida, 

revolucionou a sociedade humana, assim como à sua época fizeram a escrita, 

a imprensa, o telégrafo, o rádio e a televisão. Dizer que a internet, é mais um 

meio de comunicação assim como os que a antecederam não significa 

desprezar as profundas repercussões sociais, políticas, jurídicas e econômicas 

que dela derivaram. 

Para a professora Vani Moreira Kenski, a realidade que atingiu o uso da 

internet hoje ultrapassa até mesmo as previsões de Marshal McLuhan. 

 

Uma nova cultura – cultura digital – modela as formas de pensar, agir, 
comunicar-se com os outros, trabalhar e aprender. Esta nova ordem 

 

24 GOMES, Frederico Felix. Direito eletrônico. Londrina. Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016, 

p.11 
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comunicacional se espraia e atinge todo o planeta, viabilizando e indo 
além da “aldeia global”, de McLuhan. 25 

 

Cumpre destacar que proporcionar comunicação entre as pessoas já é, 

em si, um instrumento de intrínseco potencial revolucionário sobre os 

costumes, o modo de vida, assim como a organização política e econômica de 

uma sociedade, uma vez que a comunicação proporciona acesso à informação, 

e acesso a informação lhes proporciona poder. 

 Dos meios de comunicação que vem em constante evolução, a internet 

proporcionou meios únicos de comunicação: instantâneos, de alcance 

planetário e descentralizados. Partindo para um viés um pouco mais técnico 

sobre o assunto, cada ponto conectado à internet pode ser, ao mesmo tempo, 

receptor e transmissor de informação. O canal que liga dois pontos não é 

único, mas, assumindo propriamente a forma de uma rede, permite que a 

informação se desloque por trilhas alternativas até o seu destino.  

 Pode-se afirmar que a tecnologia propiciou maior participação popular 

em questões de bem comum, bem como facilitou que a sociedade expressasse 

suas aspirações e insatisfações. Por exemplo, diante de um quadro político de 

forte insatisfação e de reiteradas manifestações de cobrança sobre os agentes 

públicos por parte da população, é fato que há relação com a crescente 

popularização da internet e das redes sociais, uma vez que são meios de 

comunicação e fonte de informação. E, como bem se sabe, informação e 

comunicação, são instrumentos de poder.  

 Ademais, a internet com sua natureza abrangente e descentralizada é 

propícia a trazer maior liberdade e democracia, ao passo que é também um 

perigoso instrumento para propagação de notícias falsas, as ditas fake news e 

disseminação do chamado discurso do ódio, o que será tratado mais adiante. 

 Em suma, em se tratando do papel que a Internet representa na 

sociedade moderna, pode-se dizer que proporciona educação, busca por 

informação, trabalho, participação política, produção de riquezas, notícias, 

contato social, serviços públicos, consumo, lazer, assim como também é 

 

25 KENSKI, Vani Moreira. Educação e internet no Brasil. Artigo publicado em agosto de 2015 no 

Cadernos Adenauer XVI (2015) nº3. p.133. Disponível em: 
<http://www.researchgate.net/publication/281121751>. Acesso em 16 de outubro de 2021. 
 



24 
 

utilizada para prática de ilícitos. Cabendo ao direito tratar da aplicação da lei no 

espaço virtual. 

 

1.4 - O surgimento do Direito eletrônico 

 

  A sociedade vive em constante mudança e o Direito deve acompanhar. 

De fato, na atual era da informação essas mudanças correm de forma muito 

mais veloz, consequência dos avanços nos setores da informática, da internet 

e das telecomunicações. 

 Os três setores supra mencionados foram fundamentais para o 

surgimento do Direito Eletrônico. Podemos dizer que a internet trouxe situações 

jurídicas novas para praticamente todos os ramos.  

 A Ciência Jurídica, sendo reflexo da sociedade em determinado tempo e 

local, também se transformou. Como era de se esperar, sem muita demora, 

conceitos jurídicos passaram a ser interpretados sob uma nova ótica, dada a 

nova realidade social, permeada pela tecnologia da informação.  

 A primeira metade da década de 1990 foi marcada não só pela utilização 

da rede pelas pessoas em geral, como também pela discussão sobre a 

aplicação do direito à internet. As primeiras questões de análise envolveram, 

principalmente problemas relacionados aos conflitos de jurisdição no espaço 

virtual. O problema da jurisdição foi o mais estudado e analisado à época.26 

 Ocorreu que  o chamado "Direito Tradicional" não conseguia resolver tal 

problemática, surgindo daí a necessidade de um ramo jurídico diferenciado, 

marcado notadamente pela necessidade de conhecimentos técnicos sobre 

conceitos computacionais e sobre a própria estrutura da rede mundial de 

computadores. Nasce a partir dessa necessidade o “Direito Eletrônico”, 

conhecido também como “Direito Digital”, "Direito de informática" ou "Direto 

Virtual". 

Segundo Marcacini, podemos definir o Direito eletrônico da seguinte 

maneira: 

 

26 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Aspectos Fundamentais do Marco Civil da Internet: Lei nº 

12.965/2014. São Paulo: Edição do autor, 2016, p.18. 
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Estudo interdisciplinar das relações entre a Informática e todos os 
ramos do Direito, voltado para a compreensão e enquadramento 
normativo dos novos fatos trazidos pela expansão da tecnologia e 
pela formação de uma sociedade em rede. 27 
 

 O principal objetivo desse novo ramo jurídico é justamente apresentar 

soluções para as novas situações de conflitos trazidas pela virtualização de 

grande número de atos jurídicos. Ou seja, adaptar o Direito à realidade social. 

 

1.5 – A necessidade de regulação do espaço virtual 

 

 É surpreendente ver que muitos ainda enxergam o "mundo virtual" como 

uma "terra sem lei". Local onde atitudes criminosas não teriam punição. Isso 

ocorre principalmente pela novidade das leis que visam regular o espaço 

virtual, bem como devido às dificuldades inerentes à interpretação e aplicação 

de normas já existentes às situações concretas ocorridas no ambiente digital. 

 Visando solucionar essa problemática começou a projetar pela criação 

de mecanismos legais para controle técnico da rede, especificamente a criação 

de um modelo público de autenticação de acesso à rede por meio do número 

de cadastro de pessoa física (CPF) do usuário, visando mitigar a impunidade 

no espaço digital.28  

 Ocorre que tal medida acarretou críticas. Em oposição, a organização 

não governamental, ONG Defensores da privacidade Online, alegou que tal 

medida violaria o direito constitucional à privacidade dos cidadãos e usuários 

da internet. 29 

 Considerando que o uso da internet pela sociedade civil brasileira ocorre 

desde meados da década de 1990, é indiscutível afirmar que o país tardou em 

elaborar uma legislação específica para regular as interações no ambiente 

virtual, ao menos nos aspectos básicos.30 

 Tal morosidade se deu por conta do curso natural do processo legislativo 

brasileiro, mas também porque tal matéria envolve a disputa entre o mercado e 

 

27 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Aspectos Fundamentais do Marco Civil da Internet: Lei nº 

12.965/2014. São Paulo: Edição do autor, 2016, p.64. 

28 GOMES, Frederico Felix. Direito eletrônico. Londrina. Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016, 

p.21. 

29 Idem. 

30 GOMES, op.cit.,  p.22. 
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a sociedade. De um lado, o mercado querendo liberdade para operar nesse 

segmento, do outro lado a sociedade civil temendo e repudiando qualquer 

restrição à liberdade de expressão. Acrescentando ainda nesta disputa, o 

Estado, cujo Poder Legislativo parecia não dispor de conhecimento suficiente 

para propor uma legislação sobre o tema.31 

  Apesar de tardio, em 2009 uma parceria entre a Secretaria de Assuntos 

Legislativos do Ministério da Justiça e a Escola de Direito do Rio de Janeiro da 

Fundação Getúlio Vargas, daria início a regulação do espaço virtual. 32 

 Com objetivo de dar início a um processo colaborativo de construção de 

uma proposta ou minuta de lei, foi desenvolvida uma plataforma na internet, 

hospedada no site “culturadigital.br”, onde foi divulgado um texto-base 

produzido pelo Ministério da Justiça, no qual identificava e propunha a 

sistematização dos principais temas referentes à internet que se encontravam 

pendentes de regulação no país.33 

 A partir daí, membros do governo, sociedade civil, representantes dos 

provedores de serviços na internet, membros da academia e demais 

interessados no tema foram incentivados a debater e publicar suas 

contribuições, num processo inédito de construção coletiva que resultou na 

proposta de uma legislação para a internet brasileira, que posteriormente 

consolidou-se na minuta atual da Lei nº 12.965 de 2014, conhecida como 

Marco Civil da Internet (MCI).34 

 O chamado Marco Civil da Internet (MCI), foi idealizado como um projeto 

de lei singular. Isto por conta de seu conteúdo, como também devido ao seu 

processo de criação, debate e aprovação. Este estabeleceu princípios, direitos 

e deveres para a rede no Brasil de forma articulada com os princípios da 

democracia. Tal tema será aprofundado no capítulo a seguir. 

  

 

31 GOMES, Frederico Felix. Direito eletrônico. Londrina. Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016, 

p.22. 

32 Idem. 

33 Idem. 

34(BRASIL). Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso em: 16 de 

outubro de 2021. 



27 
 

CAPÍTULO 2 - PROTEÇÃO JURÍDICA NO ESPAÇO VIRTUAL 

 

 A Internet em particular propiciou o surgimento de novos fatos sociais. E 

onde há fatos sociais há conflitos, que trazem com eles a necessidade de 

criação de meios para solucioná-los. A aplicação do Direito vem como uma 

forma de solução de litígios.   

 Diante dos novos conflitos que surgiram nas relações virtuais, observou-

se no Brasil, como também fora dele, uma profusão de estudos focados em 

regular a internet. 

 Muitas relações jurídicas estabelecidas por canais informáticos já eram 

reguladas pelo Direito, o chamado “Direito Tradicional”. E as regras jurídicas 

anteriores, ainda que de modo imperfeito ou incompleto, podem reger as novas 

variantes desses fatos, mesmo quando intermediados por um computador. No 

entanto, por outro lado, com o advento de questões novas fez-se necessária a 

intervenção do Direito na nova realidade das relações humanas agora virtuais. 

A vida conectada pressupõe transparência, colaboração, conhecimento 

compartilhado e poder de mobilização. Reclama novos comportamentos e o 

exercício do que se pode chamar de cidadania digital, fonte de direitos e 

deveres de indivíduos, governo e empresas.35 

 A tecnologia da informação proporcionou novas formas de relações 

humanas de um modo que nenhum outro canal de comunicação logrou atingir 

anteriormente. É por esse motivo que se fala na existência de um ciberespaço, 

com a ideia realmente de um outro plano de relacionamento, uma espécie de 

mundo paralelo, onde por vezes as pessoas se comportam de forma diferente, 

muitas vezes ainda crendo, erroneamente, na existência de uma terra sem lei. 

 

    2.1 - Da regulação do espaço virtual: 

 

O espaço virtual é um importante cenário na difusão de informações 

bem como para o exercício da cidadania. No entanto, de suma importância 

também é a atribuição de direitos e deveres nessa esfera, tanto para usuários 

 

35 PIMENTEL, José Eduardo de Souza. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP-SP, volume 

13, 2018, p. 19. 
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como para provedores, a fim de garantir a ordem, bem como as devidas 

punições pelos atos ilícitos praticados. 

 No cenário do crescimento exponencial do uso de computadores e 

dispositivos interconectados, multiplicam-se os conflitos que o Direito deve 

dirimir e os casos de crimes praticados pela rede e com uso de tecnologia.36 

Na década de 80 surgem os primeiros estudos de fôlego sobre a 

dimensão dos crimes praticados com o uso do computador. O computador 

havia se tornado um equipamento pessoal e acessível.37 

Como já explanado, o espaço virtual possui características que 

demandam uma normatização própria. A importância do também conhecido 

como ciberespaço na interligação entre as pessoas, traz a necessidade de uma 

disciplina jurídica própria aplicável a esta plataforma de alcance mundial.  

Os computadores começaram a ser utilizados como meio para violar não 

somente os bens jurídicos já tutelados pelas leis penais (como o patrimônio, a 

fé pública e a intimidade) como também outros valores imateriais, ainda não 

completamente protegidos pelo Direito. Trata-se, portanto, de bem jurídico 

informático que reclama, em consequência, uma proteção legislativa própria. 38 

De fato, a necessidade em se criar normas para disciplinar o ambiente 

virtual vem acompanhada de um grande desafio, tendo em vista a inexistência 

de delimitações geográficas nesse espaço sem fronteiras.  Daí emerge a 

possível necessidade de normas internacionais disciplinando a matéria. E é 

nesta toada que assevera Ana Cristina Carvalho: 

 

Ora, se cada país tem o seu território geograficamente definido, 
delimitando precisamente quais limites fronteiriços dentro dos quais 
exerce a sua soberania, o espaço virtual prolonga e ultrapassa esses 
limites.39 

 

 A inexistência de limites territoriais no espaço virtual resulta no problema 

da jurisdição, uma vez que a ausência de fronteiras no processo de 

 

36 PIMENTEL, José Eduardo de Souza. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP-SP, volume 

13, 2018, p. 19. 

37 Ibdem, p. 24. 

38 Idem 

39 CARVALHO, Ana Cristina Azevedo P. Marco Civil da Internet no Brasil. Análise da Lei 12.965/14 e do 

Direito da Informação, Rio de Janeiro 2014, Editora Alta Books, p.92. 
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comunicação informática requer a definição da lei aplicável, bem como do 

tribunal competente para dirimir os conflitos ali ocorridos. 

 A questão da jurisdição na internet, desafia os esquemas e sistemas 

jurídicos estabelecidos, exigindo a definição de novos parâmetros para a 

resolução de tal dilema. Tratados e convenções internacionais são boas 

alternativas de solução, considerando que as leis possuem eficácia espacial 

limitada, ao passo que a internet não possui barreiras geográficas. Nesse 

contexto, leciona Ana Cristina Carvalho que: 

 

A criação de regras para disciplinar o espaço virtual pressupõe uma 
nova visão de território. E essa nova visão de território não surgiu 
somente no espaço virtual da internet, pois a sociedade sempre 
presenciou a criação de novas tecnologias que revolucionam as 
formas antigas e tradicionais de comunicação.40 

 

Indubitavelmente, considerando o efeito disseminador de fronteiras 

trazido pela internet, o Direito Internacional propicia a adoção de instrumentos 

facilitam a cooperação entre os Estados nesse sentido.  

Quanto ao assunto, a Convenção de Budapeste, foi o primeiro tratado 

em matéria de infrações penais cometidas fazendo uso da internet. Tal tratado 

internacional tem o intuito de aproximar as legislações penais nacionais, bem 

como permitir a utilização de meios de investigação eficazes em matéria de 

crimes cometidos na internet. 41 

A Convenção de Budapeste, apesar de elaborada pelo Conselho da 

Europa, Estados não membros da organização ratificaram esse tratado, o qual 

permanece aberto a novas adesões. Até agosto de 2021 o Brasil sequer se 

pronunciava sobre a possível adesão ao citado Tratado Internacional. 42 

Ante a realidade social e as cobranças pela tutela Estatal, o país apesar 

de tardio de posicionou em dezembro de 2021 sobre a adesão à Convenção de 

Budapeste como será explanado posteriormente de forma mais detalhada. 

 

40 CARVALHO, Ana Cristina Azevedo P. Marco Civil da Internet no Brasil. Análise da Lei 12.965/14 e do 

Direito da Informação, Rio de Janeiro 2014, Editora Alta Books, p.93. 

41 ROMANO, Rogério Tadeu. Convenção de Budapeste e Cibercrimes. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/72969/convencao-de-budapeste-e-cibercrimes>. Acesso em: 01 de 
novembro de 2021. 

42 POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. Por que o Brasil deve urgentemente aderir à Convenção de 

Budapeste. Publicado em 5 de julho de 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-jul-
05/polido-brasil-urgentemente-aderir-convencao-budapeste>. Acesso em: 01 de novembro de 2021. 
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Ademais, válido enfatizar que o Direito Internacional, apesar da sua 

importância, não governa diretamente temas específicos tais como a 

propriedade intelectual, a privacidade na internet e a regulação de conteúdo. 

No que concerne à regulação de conteúdo, em especial o conflito entre 

liberdade de expressão e discurso do ódio quedou-se a necessidade de 

regulação.  

 

Nesse sentido, se posiciona Ana Cristina Azevedo: 

 
A regulação extraterritorial no espaço virtual da internet é semelhante 
à de atividades transnacionais feitas por outros meios, pois todo 
Estado tem o direito de regular atos extraterritoriais que podem 
causar prejuízos ou outros efeitos locais dentro da sua jurisdição 
nacional. Portanto, a regulação extraterritorial do campo da internet é 
possível, mas, se a perfeição das normas não assegura a sua 
efetividade, a vigilância e o controle da internet poderiam viabilizar a 
coincidência entre a ordem e a execução, assegurando a perfeita 
aplicação das normas.43 

 

Ademais, a regulação da própria internet, incluindo a liberdade de 

expressão, deve ser pautada no devido consentimento dos Estados. Assim, é 

indispensável que ocorra uma constante adaptação e face das transformações 

sociais contemporâneas e a sensibilidade e percepção de que existem 

problemas globais que precisam ser enfrentados conjuntamente. 

 

2.2 – Da normatização nacional 

 

Quando o assunto é norma brasileira que regulamenta o uso da internet, 

de imediato faz-se referência ao Marco Civil da Internet. Desde a apresentação 

até a aprovação de um projeto de lei, este percorreu um longo caminho 

definido por consultas, estudos e debates com os diversos segmentos sociais. 

 A Lei 12.965/14, conhecida como Marco Civil da Internet (MCI), foi 

sancionada em 23 de abril de 2014. Sua tramitação foi marcada por intensos 

debates na sociedade e no Parlamento. Considerando que a internet já era 

uma ferramenta utilizada pela maioria da população e pelas pequenas, médias 

 

43 CARVALHO. Ana Cristina Azevedo P. Marco Civil da Internet no Brasil. Análise da Lei 12.965/14 e do 

Direito da Informação, Rio de Janeiro 2014, Editora Alta Books, p.98. 
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e grandes empresas, o Projeto de Lei 2.126 de 2011, que estabelecia 

princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, 

apresentado na Câmara dos Deputados pelo Poder Executivo, teria de certo 

um impacto muito grande qualquer que fosse a solução legislativa resultante de 

sua tramitação.44 

 Destaque-se, contudo, que antes do Marco Civil da internet, no Brasil 

tiveram outras iniciativas visando regulamentar o uso da internet. A primeira 

proposta de regulação aprovada na Câmara foi o Projeto de Lei (PL) 84/99, de 

autoria do deputado Luiz Piauhylino, projeto de lei este que ficou conhecido 

como o Projeto de Lei dos Crimes Digitais. Já no ano seguinte, foi proposto o 

PLS 151/00 (na Câmara, PL 5.403/01), pelo senador Luiz Estevão. O qual 

determinava a guarda dos registros de conexão dos usuários à internet. 45 

 O projeto dos Crimes Digitais (PL 84/99), o qual considerava crimes a 

invasão e alteração de conteúdos de sítios, o roubo de senhas e a criação e 

disseminação de vírus, foi aprovado na Câmara em 2003 e modificado pelo 

Senado em 2008, voltando desta forma para a casa de origem para apreciação 

das modificações introduzidas.46 

 Ocorreu que durante a segunda tramitação do projeto na Câmara, houve 

o episódio da invasão de privacidade da atriz Carolina Dieckmann, com 

divulgação de material de sua propriedade. Fato este que teve enorme 

repercussão pelo fato de envolver uma figura pública. 47 

Desta forma, em reação ao acontecimento, foi proposto o PL 2.793/11, 

de autoria do deputado Paulo Teixeira. A grande repercussão na mídia que o 

caso obteve fez com que ambos os projetos fossem aprovados em 2012. No 

entanto, a Lei dos Crimes Digitais (12.735/12) foi drasticamente simplificada e 

os novos tipos penais foram incluídos na Lei Carolina Dieckmann (12.737/12).48 

 Percebe-se que até então os debates a respeito da regulação da internet 

e as propostas de projetos de lei estavam focados na criminalização do uso 

 

44 MACACINI, Augusto Tavares Rosa. Aspectos Fundamentais do Marco Civil da Internet: Lei nº 

12.965/2014. São Paulo: Edição do autor, 2016, p.20 

45 JESUS, Damásio de; MILAGRE José Antônio. Manual de crimes informáticos.  São Paulo, Editora 

Saraiva, 2016, p. 74. 

46 Idem. 

47 JESUS, op.cit., p.76 

48 Idem. 
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indevido da internet. Diante disso e da necessidade de se abordar e dar 

atenção a outros fatos, surge o PL 2.126/11, de autoria do Poder Executivo. 

Com a gestão do Ministério da Justiça e contando com consultas públicas, o 

projeto ao invés de privilegiar o tratamento de crimes e proibições, visava 

garantir a liberdades e os direitos dos usuários de internet. Daí o nome pelo 

qual ficou conhecido, o Marco Civil da Internet. 

 Preliminar ao tratamento especificamente do Marco Civil da Internet, 

válido também citar que nos momentos finais da aprovação do Marco Civil, 

outra proposta de regulamentação da internet ganhou impulso em sua 

tramitação na Câmara, qual seja a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

479/10. De iniciativa do deputado Sebastião Bala Rocha, a emenda vinha 

propondo a inclusão do acesso à internet entre os direitos fundamentais do 

cidadão. Desta forma, em dezembro de 2013, o relator da PEC, deputado 

Amauri Teixeira, incluiu o tema da neutralidade em seu relatório e estabeleceu 

como direito fundamental dos cidadãos não somente o acesso à internet, mas 

o acesso a uma internet neutra. 49 

Dada as informações introdutórias, será abordado nos tópicos que 

seguem as legislações nacionais brasileiras que regulam direitos e deveres na 

seara virtual.  

 

2.2.1 - Lei nº 12.735/12: Lei Azeredo 

 

A denominada Lei Azeredo nasceu do Projeto de Lei nº 84, de 1999, do 

Deputado Luiz Piauhylino, para dispor sobre os crimes cometidos na área de 

informática, suas penalidades e outras providências. O projeto continha, 

inicialmente, 18 artigos. 50 

O texto original punia com detenção o dano a dado ou programa de 

computador (art. 8º); o acesso indevido ou não autorizado a computador ou 

 

49 (BRASIL). [Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014]. Marco civil da internet [recurso eletrônico] : Lei n. 

12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres  para o uso da 
internet no Brasil. – 2. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. – (Série legislação ; 
n. 164) Versão PDF. Atualizada até 07/04/2015. Disponível em: <http://www.camara.leg.br/editora>.  
Acesso em 01 de novembro de 2021. 

50 PIMENTEL, José Eduardo de Souza. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP-SP, volume 

13, 2018, p. 28. 
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rede de computadores (art. 9º); a alteração de senha ou mecanismo de acesso 

a programa de computador ou dados (art. 10); a obtenção indevida ou não 

autorizada de dado ou instrução de computador (art. 11); a violação de segredo 

armazenado em computador, meio magnético, de natureza magnética, ótica ou 

similar (art. 12); e a veiculação de pornografia através da rede de 

computadores, sem indicar, de forma destacada, sua inadequação para criança 

ou adolescente (art. 14). Previa pena de reclusão, de 1 a 4 anos, para um único 

delito, o de criação, desenvolvimento ou inserção em computador de dados ou 

programa de computador com fins nocivos (art. 13), com pena aumentada, de 2 

a 6 anos (art. 13, parágrafo único, inc. I a VII), se praticado contra o interesse 

dos entes federativos e da administração; com considerável prejuízo à vítima; 

com o intuito de lucro ou vantagem de qualquer espécie; com abuso de 

confiança; por motivo fútil; ou com a utilização de qualquer outro meio 

fraudulento.51  

Em novembro de 2003, o projeto foi aprovado pela Câmara, nos moldes 

do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado, Violência e Narcotráfico. Recebeu Emenda em Plenário e a 

redação final ficou a cargo do Deputado José Ivo Sartori. A nova versão do 

texto propunha a alteração do Código Penal, acrescendo lhe seção ao Capítulo 

VI do Título I para tratar “dos crimes contra a inviolabilidade dos sistemas 

informatizados.52  

No Senado, o projeto se arrastou por quase cinco anos. Foi reformulado 

e retornou à Câmara em 2008, na forma de substitutivo.53  

Em maio de 2011, o Deputado Eduardo Azeredo, integrante de 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, foi designado 

o relator do projeto. Defendeu a aprovação, com adequações, baseando-se em 

dados de incidentes reportados ao Centro de Estudos, Resposta e Tratamento 

de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.br) e evolução do crime digital.54 

 

51 PIMENTEL, José Eduardo de Souza. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP-SP, volume 

13, 2018, p. 28. 

52 Idem 

53 Ibdem, p. 29. 

54 Ibdem, p. 30. 
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No entanto, o projeto de lei ainda tinha muitos pontos polêmicos, como 

as obrigações impostas aos provedores de acesso ou mesmo a redação de 

determinados dispositivos (como o que acrescentava o art. 285-B ao Código 

Penal), que puniria com até 3 anos de reclusão aquele que baixasse música 

sem autorização de seu titular.55 

Temia-se que a lei pudesse restringir a privacidade ou mesmo a 

liberdade no uso da internet. Por isso, a Lei Azeredo acabou sendo reduzida: 

dos seus 23 artigos, 17 foram removidos pela Câmara dos Deputados. Das 13 

condutas que seriam criminalizadas, sobrariam a falsificação do cartão de 

crédito, pela sua equiparação com o documento particular (art. 2º) e a 

ampliação do conceito de “favor ao inimigo”, crime militar próprio, para 

considerar como traição também o fornecimento indevido de dado eletrônico 

(art. 3º).  

Tais dispositivos, entretanto, foram vetados pela Presidente da 

República, o primeiro em razão da existência de tipo penal equivalente que 

derivaria da Lei nº 12.737/12, conhecida como Lei Carolina Dieckmann e o 

segundo por se entender que a amplitude do conceito de dado eletrônico como 

elemento de ação militar torna[ria] o tipo penal demasiado abrangente.56 

A lei afinal aprovada incluiu um novo dispositivo na Lei de Combate ao 

Racismo (Lei 7.716/89), obrigando que mensagens com conteúdo racista 

sejam retiradas do ar imediatamente (art. 5º), como já ocorre atualmente em 

outros meios de comunicação, como radiofônico, televisivo ou impresso, e 

previu a criação das delegacias especializadas no combate a crimes 

cibernéticos na Polícia Federal e nas Polícias Civis (art. 4º).57 

 

2.2.2 – Lei nº 12.737/12: Lei Carolina Dieckmann 

 

A Lei Carolina Dieckmann é a Lei Nº 12.737/2012 e é uma alteração 

no Código Penal Brasileiro voltada para crimes virtuais e delitos informáticos. 

Seu projeto foi apresentado no dia 29 de novembro de 2011 e sua sanção se 

 

55 PIMENTEL, José Eduardo de Souza. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP-SP, volume 

13, 2018, p. 30. 

56 Idem. 

57 Idem. 
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deu em 2 de dezembro de 2012 pela presidente Dilma Rousseff. Esse foi o 

primeiro texto que tipificou os crimes cibernéticos, tendo foco nas invasões a 

dispositivos que acontecem sem a permissão do proprietário.58 

No início do ano de 2012, a atriz Carolina Dieckmann teve seu 

computador pessoal acessado por hackers, após clicar em link que recebeu via 

e-mail. Tal link acessado, instalou em seu computador pessoal um programa 

invasivo. Procedimento malicioso este conhecido como phishing. Através do 

programa instalado, os infratores tiveram acesso ao conteúdo da máquina da 

atriz e obtiveram cerca de 60 arquivos nela armazenados. Dentre esses 

arquivos se encontravam fotos íntimas de Carolina.59 

A partir de obtenção das fotos, os criminosos passaram a exigir a 

importância de dez mil reais como condição para não as divulgar. Como a 

vítima se recusou, suas fotos foram divulgadas na Internet. A Polícia foi 

acionada e a investigação ficou a cargo da Delegacia de Repressão aos 

Crimes de Informática (DRCI) da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Houve 

sucesso na identificação dos autores através do IP e a obtenção de prova 

material da prática do ilícito no cumprimento de mandado de busca domiciliar 

na casa dos suspeitos.60 

O ocorrido criou uma grande discussão popular sobre a criminalização 

desse tipo de prática, que ainda foi excessivamente fomentada pela mídia. A 

atriz abraçou a causa e cedeu seu nome à lei. Contudo, insta ressaltar que, 

antes do surgimento da lei, o ato de invadir um ambiente virtual e subtrair 

dados pessoais já era crime, mas não havia nenhuma norma que tratava 

especificamente sobre o assunto.61 

Tal fato fomentou a tramitação, em tempo recorde, do projeto de Lei 

35/2012, pois a atriz emprestou seu prestígio à causa, gerando o debate 

conclusivo sobre a necessidade de se tipificarem delitos informáticos. Desta 

forma, por conta da pressão midiática após uma ocorrência com a 

 

58 FMP (Fundação de Escola Superior do Ministério Público). Lei Carolina Dieckmann: Você sabe o que 

essa lei representa? Publicado em: 16 de agosto de 2021.  Disponível em: <https://fmp.edu.br/lei-
carolina-dieckmann-voce-sabe-o-que-essa-lei-representa/>. Acesso em: 01 de outubro de 2021. 

59 PIMENTEL, José Eduardo de Souza. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP-SP, volume 

13, 2018, p. 31. 

60 Idem. 

61 FMP (Fundação de Escola Superior do Ministério Público), op.cit. 
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personalidade famosa, o que fez com que seu processo de aprovação 

demorasse o período recorde de apenas um ano. 

Ocorre que o projeto acabou atropelando a reforma do Código Penal, 

que dedicaria um título aos delitos da espécie. O projeto foi uma alternativa ágil 

e simplista à demanda social. Tipificaram-se condutas criminosas sem 

enfrentar as controvertidas questões sobre direitos e deveres na Internet, que a 

Lei Azeredo se propunha a dirimir. 62 

A Lei nº 12.737/12 impacta o Direito Penal, pois acrescenta os artigos 

154-A e 154-B ao Código Penal Brasileiro. Além disso, altera a redação dos 

artigos 266 e 298. A norma trata de uma tendência do Direito: segurança no 

ambiente virtual. Sua redação prevê os crimes que decorrerem do uso indevido 

de informações e materiais pessoais que dizem respeito à privacidade de uma 

pessoa na internet, como fotos e vídeos.63 

A Lei Carolina Dieckmann, que dispõe, segundo sua rubrica e o art. 1º, 

sobre a tipificação criminal dos delitos informáticos, é a única lei dos crimes 

digitais próprios. Pela Lei em questão se criminaliza a criação e disseminação 

de vírus computacional, os ataques tipo Denial of Service (DoS), o chamado 

hacking (invasão a sistemas) e a falsificação de cartões de crédito e débito.64 

Introduziu ao Código Penal o art. 154-A, o qual descreve a invasão de 

dispositivo informático, apenando-o com detenção, de 3 meses a 1 ano e 

multa. O parágrafo 1º deste dispositivo prevê a mesma sanção para quem lida 

com dispositivo ou programa de computador (vírus) que propiciem a invasão. 

Os parágrafos seguintes desse mesmo artigo preveem que as penas 

sejam aumentadas se da invasão resulta prejuízo. Caso a invasão resulte na 

obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos 

comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o 

controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena será de 

reclusão, de até 2 anos, com aumento de um a dois terços se houver 

divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos 

 

62 PIMENTEL, José Eduardo de Souza. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP-SP, volume 

13, 2018, p. 31. 
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mesmos dados. Se a conduta vitimar determinadas autoridades, nova causa de 

aumento de pena, de um terço à metade, deve incidir. 

Quanto ao crime de invasão de dispositivo, o primeiro artigo, 154-A, 

trouxe o crime chamado “invasão de dispositivo informático”, que consiste na 

invasão de qualquer dispositivo informático alheio, como computadores, 

smartphones, tablets, dentre outros, independentemente se estiver conectado à 

internet ou não.65 

O ato deve ser praticado mediante violação de mecanismo de segurança 

e ter o objetivo de adulterar, obter ou destruir dados sem autorização do 

proprietário do dispositivo. A norma também se aplica a quem instalar 

vulnerabilidades (como vírus) nos dispositivos para obter vantagens ilícitas. 

Aquele que produzir, oferecer, distribuir, vender ou difundir um programa de 

computador ou dispositivo que permite a prática também sofrerá as 

consequências do crime.66 

A ação desse crime procederá mediante representação, ou seja, o 

Ministério Público (MP) somente oferece a denúncia se o ofendido solicitar por 

se tratar de ação penal pública condicionada à representação, exceto nos 

casos em que o crime for cometido contra a administração pública (direta ou 

indireta). Ou seja, qualquer poder do governo municipal, estadual ou da União, 

como também empresas concessionárias de serviços públicos.67 

O texto ainda acrescenta os parágrafos 1º e 2º no artigo 266 do Decreto 

Lei nº 2.848 de 24 de fevereiro de 1891, fazendo com que incorra com as 

mesmas consequências do artigo quem interrompe, impede ou dificulta 

serviços de informação que sejam públicos. Ademais, a pena é dobrada 

quando o ato é cometido em calamidades públicas (situação anormal como 

desastres naturais).  

Quanto à falsificação de cartão, a alteração do artigo 298 do Decreto Lei 

nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 consiste na adição de um parágrafo único 

 

65 FMP (Fundação de Escola Superior do Ministério Público). Lei Carolina Dieckmann: Você sabe o que 
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que equipara os cartões de crédito ou débito como documentos particulares, na 

hipótese que ocorrerem crimes de falsificação de documento. 

A pena do crime de invasão de dispositivos é a de detenção entre 3 

meses e 1 ano mais multa, mas há um aumento de 1/6 da pena caso resulte 

em prejuízos econômicos à vítima, conforme art. 154-A, do Decreto Lei nº 

2.848 de 07 de dezembro de 1940. 

Quando o crime resulta na obtenção de conteúdo de comunicações 

privadas, segredos comerciais ou industriais, controle remoto de dispositivos ou 

dados sigilosos, a pena será de reclusão de 6 meses a 2 anos mais multa, se o 

ato não constituir crime mais grave. Nesse caso, a pena ainda aumenta em 2/3 

se houver transmissão, divulgação ou comercialização dos dados obtidos.  

Por fim, a pena pode aumentar de 1/3 até metade se o crime for 

praticado contra determinadas autoridades. A saber,  prefeito, governador ou 

presidente da república; presidente do Supremo Tribunal Federal (STF); 

presidentes dos órgãos legislativos municipais, estaduais ou da União, como 

Senado Federal, Câmara Municipal, Câmara Legislativa; dirigentes máximos 

da administração municipal, estadual ou federal. 

A Lei Carolina Dieckmann foi um marco inicial para a proteção dos 

dados pessoais dos cidadãos contra criminosos virtuais, mas é possível 

perceber que a norma ainda precisa ser amadurecida para eliminar incertezas 

em sua interpretação. 

 

2.2.3 – Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) 

 

A Lei 13.709/2018, chamada também de Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD),  tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais 

de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 

pessoa natural. Não somente, mas também é seu foco a criação de um cenário 

de segurança jurídica, com a padronização de regulamentos e práticas para 
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promover a proteção aos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil, 

de acordo com os parâmetros internacionais existentes.68 

A lei se incube de definir o que são dados pessoais, bem como explicar 

que alguns deles estão sujeitos a cuidados ainda mais específicos, como os 

dados pessoais sensíveis e dados pessoais sobre crianças e adolescentes. 

Esclarece ainda que todos os dados tratados, tanto no meio físico quanto no 

digital, estão sujeitos à regulação.69 

Ademais, a LGPD estabelece que irrelevante é se a sede de uma 

organização ou o centro de dados dela estão localizados no Brasil ou no 

exterior: se há o processamento de informações sobre pessoas, brasileiras ou 

não, que estão no território nacional, a LGPD deve ser observada. A lei 

autoriza ainda o compartilhamento de dados pessoais com organismos 

internacionais e com outros países, desde que observados os requisitos nela 

estabelecidos. 70 

            Na LGPD, o consentimento do titular dos dados é considerado 

elemento essencial para o tratamento, regra excepcionada nos casos previstos 

no Artigo 11, inciso II, da referida lei. A lei traz várias garantias ao cidadão, 

como poder solicitar que os seus dados pessoais sejam excluídos; revogar o 

consentimento; transferir dados para outro fornecedor de serviços, entre outras 

ações. O tratamento dos dados deve ser feito levando em conta alguns 

requisitos, como finalidade e necessidade, a serem previamente acertados e 

informados ao titular. 71 

             A fiscalização e aplicação das devidas penalidades devido ao 

descumprimento da LGPD, o Brasil conta com a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados Pessoais (ANPD). A instituição terá as tarefas de regular e 

de orientar, preventivamente, sobre como aplicar a lei. No entanto, não basta a 

ANPD (Lei nº 13.853/2019) e é por esta razão que a Lei Geral de Proteção de 

 

68 (BRASIL) Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Disponível em: 

http:<//www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 02 de 
novembro de 2021. 

69(BRASIL) Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Disponível em: 

http:<//www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 02 de 
novembro de 2021. 

70MPF (Ministério Público Federal). O que é a LGPD? Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/servicos/lgpd/o-que-e-a-lgpd>. Acesso em: 02 de novembro de 2021. 

71 Idem. 
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Dados Pessoais também prevê a existência dos agentes de tratamento de 

dados e estipula suas funções, nas organizações, como: o controlador, que 

toma as decisões sobre o tratamento; o operador, que realiza o tratamento, em 

nome do controlador; e o encarregado, que interage com os titulares dos dados 

pessoais e a autoridade nacional. 72 

Quanto segurança dos dados, o responsável por gerir dados pessoais 

também deve redigir normas de governança; adotar medidas preventivas de 

segurança; replicar boas práticas e certificações existentes no mercado; 

elaborar planos de contingência; fazer auditorias; resolver incidentes com 

agilidade, com o aviso imediato sobre violações à ANPD e aos indivíduos 

afetados. 

Possíveis falhas de segurança podem gerar multas de até 2% do 

faturamento anual da organização no Brasil – limitado a R$ 50 milhões por 

infração. A autoridade nacional fixará níveis de penalidade segundo a 

gravidade da falha e enviará alertas e orientações antes de aplicar sanções às 

organizações.73 

 

2.2.4 – Lei nº 13.964/19 – Pacote anticrime 

  

 Nesse sentido, de suma importância apresentar uma das mudanças 

trazidas pela Lei nº 13.964/19, o chamado Pacote Anticrime, o qual aperfeiçoou 

a legislação penal e processual penal. 

 Tal lei, dentre as alterações, incluiu o parágrafo segundo ao artigo 141 

do Código Penal, agravando a pena daquele que comete crime contra a honra 

for cometido por intermédio das redes sociais da rede mundial de 

computadores. Vide artigo 141, § 2º do Código Penal brasileiro: 

 

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um 
terço, se qualquer dos crimes é cometido: 

 

72(BRASIL) Resolução CD/ANPD nº 1, de 28 de outubro de. Disponível em: 

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-1-de-28-de-outubro-de-2021-355817513>. 
Acesso em: 02 de novembro de 2021. 

73MPF (Ministério Público Federal). O que é a LGPD?. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/servicos/lgpd/o-que-e-a-lgpd>. Acessado em: 02 de novembro de 2021. 
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§ 2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades 
das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em 
triplo a pena. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) 

  

 Ou seja, se os crimes de calúnia, injúria e difamação, tipificados 

respectivamente, nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal brasileiro, forem 

cometidos por intermédio da internet, onde o agente age com a falsa ideia de 

anonimato ou ausência de regulação legislativa, a pena será aumentada ao 

triplo.  

 

2.2.5 - Lei nº 12.965/14 - Marco Civil da Internet 

 

Um marco civil para a internet consiste num conjunto de normas 

destinadas a adaptar os direitos fundamentais já existentes agora num contexto 

de comunicação virtual; delimitar a responsabilidade civil dos envolvidos no 

processo de comunicação pela internet; bem como estabelecer diretrizes para 

a atuação Estatal. 

Temas como o direito ao acesso à internet, liberdade de expressão e 

privacidade, não discriminação de conteúdos e resolução de conflitos 

relacionados à rede, são objeto do Marco Civil da Internet. 74 

O Marco Civil da Internet é pautado em três prismas. A saber, dos 

princípios, fundamentos e objetivos da disciplina do uso da internet no Brasil e 

sua relação com o direito de informação; também, do estabelecimento de 

direito e deveres dos usuários e provedores para a consecução do direito de 

informação; bem como da atuação do Poder Público e sua conexão com a 

consolidação da cidadania.75 

A fim de garantir essencialmente o acesso de toda população ao espaço 

virtual e o respeito aos seus direitos enquanto cidadãos, assegurando assim o 

direito à informação, a Lei 12.965/14, além de conter diretrizes para a atuação 

da União, dos Estados, do distrito Federal e dos Municípios com relação aos 

 

74 (BRASIL). [Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014]. Marco civil da internet [recurso eletrônico] : Lei n. 

12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres  para o uso da 
internet no Brasil. – 2. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. – (Série legislação ; 
n. 164) Versão PDF. Atualizada até 07/04/2015. Modo de acesso: http://www.camara.leg.br/editora, 
p.05 

75 GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Marco civil da internet comentado. 1ª. ed. São Paulo/ SP. Editora 

Atlas, 2017, p. 06 



42 
 

princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, 

estabelece os fundamentos da disciplina do uso da internet no Brasil, tais como 

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

da cidadania nos meios digitais, dentre outros. 

Notório é que a preocupação com os direitos humanos se apresenta ao 

longo de todo texto do Marco Civil da Internet. Principalmente com relação à 

promoção de inclusão digital e busca na redução das desigualdades no acesso 

às tecnologias da informação e comunicação. 

De fato, o exercício da cidadania se apresenta como um importante 

fundamento do Marco Civil da Internet, efetivamente presente no texto e por 

sua vez tornando comum normas como a garantia do direito à privacidade e da 

liberdade de expressão, tidas como uma condição para o pleno exercício do 

direito de acesso à internet.76 

Os princípios em que se pauta a disciplina do uso a internet no Brasil, os 

quais não excluem outros já previstos no ordenamento jurídico brasileiro ou 

tratados em que o Brasil seja parte, incluem garantia da liberdade de 

expressão, comunicação e manifestação de pensamento. O que não poderia 

ser diferente, sendo a internet um território virtual livre, veiculador de ideias e 

opiniões. 

Desta forma, ao passo que as garantias da liberdade de expressão, 

comunicação e manifestação de pensamento visam a participação plena do 

direito de informação, as garantias de proteção à privacidade e aos dados 

pessoais concedem aos usuários a necessária segurança jurídica durante o 

exercício do direito de informação, os quais poderão exercê-los sem receio de 

haver qualquer tipo de vigilância.77 

Além de todo exposto, a neutralidade da rede, que pode ser definida 

como o princípio pelo qual todas as comunicações devem ser tratadas de 

forma igualitária, independentemente do tipo de informação, do destinatário ou 

da fonte, garantindo assim o tratamento isonômico sem qualquer restrição. 

Todavia, há debates sobre se tal princípio deveria ser realmente 

garantido de forma absoluta pela legislação. Nesse sentido, algumas exceções 

 

76 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Aspectos Fundamentais do Marco Civil da Internet: Lei nº 

12.965/2014. São Paulo: Edição do autor, 2016, p.22 

77 Ibdem, p.36 
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à neutralidade absoluta da rede são admitidas, tais como práticas que 

viabilizam a proteção da rede de ameaças de segurança. 

O posicionamento adotado no Marco Civil da Internet quanto à 

neutralidade da rede defende o igual acesso dos internautas a todos os 

conteúdos, serviços e aplicações da rede, contudo, sob o argumento de que 

todo princípio deve ter limitações, que podem dizer respeito por exemplo ao 

respeito à vida privada, à proteção da propriedade intelectual, à luta contra 

cibercrimes, dentre outros. 78 

O chamado Marco Civil da Internet (MCI) é uma lei ordinária federal. 

Chamada por vezes de “Constituição para a Internet”, no entanto de forma 

informal e pejorativa.   

Como já dito no presente trabalho, discute-se sobre a necessidade de se 

regular o espaço virtual, também chamado de ciberespaço, desde o seu 

surgimento e a medida em que o uso da internet comercial se intensificava e se 

tornava cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. 

Como também já comentado, a discussão jurídica que obteve maior 

atenção no Brasil foi quanto aos males que podem ser cometidos por 

intermédio do uso indevido da internet, seja por um computador ou qualquer 

outro meio virtual que lhe permita. 

 Desta forma, o foco era preponderantemente penal. Como bem 

destacou Augusto Marcacini: 

 

Os males que podem ser cometidos por intermédio de um 
computador mostraram-se fatos de maior repercussão social, 
especialmente quando alguma personalidade famosa se via vítima 
deles. Assim, no início, a criminalidade informática foi o que mais 
chamou a atenção da sociedade, dos noticiários jornalísticos e, 
consequentemente, dos estudiosos do Direito e dos legisladores. 79 

 

Nesse sentido, válido lembrar o projeto dos Crimes Digitais (PL 84/99), 

bem como da Lei Carolina Diecckmann (Lei 12.737/12), ambos já supra 

comentados. 

 

78 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Aspectos Fundamentais do Marco Civil da Internet: Lei nº 

12.965/2014. São Paulo: Edição do autor, 2016, p.41. 

79 Ibdem, p.30. 
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 Considerando que além da atenção aos conflitos no âmbito penal fazia-

se também necessário uma atenção às relações no âmbito civil, veio a 

proposta de se definir em lei os direitos e deveres decorrentes do uso da 

internet, e frise-se este termo "uso da internet" que será posteriormente 

comentado, estabelecendo o que é ou não é permitido no âmbito civil, antes de 

se tentar criminalizar condutas praticadas online.  

 Ou seja, pode-se entender que, de certo modo, o projeto de lei que criou 

o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14), nasceu como um movimento 

antagônico ao projeto de crimes eletrônicos que já tramitava no Legislativo 

federal, e que acabou resultando na Lei nº 12.737/2012. 

 Ora, sem desconsiderar a importância da proposta, questiona-se qual 

seria precisamente o seu objeto de regulação e como seria a diferenciação 

deste para outro a ser regulado em outras esferas, por outras leis. 

 Em resposta e já apontando a incidência do Marco Civil da Internet, ou 

seja, que área da vida social ele regula, afirma-se que, uma lei que tem como 

objetivo regular relações sociais estabelecidas no âmbito virtual, atuar em fatos 

existentes exclusivamente neste âmbito, ou seja, o universo online. Como 

também em situações que apresentem diferenças suficientemente marcantes 

nesse ambiente em relação a situações análogas que também podem ocorrer 

offline. 

 A Lei de fato encontrou e regulou alguns fatos sociais que são fruto 

exclusivo da Internet, como por exemplo a responsabilidade dos provedores de 

Internet. Como também regulou situações jurídicas que não são uma 

exclusividade do ciberespaço, como exemplo situações em que está envolvida 

a liberdade de expressão, tema este que terá atenção no presente trabalho.  

 O fato é que situações que ocorrem independente do uso da internet, 

quando acontecem com o uso da internet, ou seja, no ambiente virtual, de fato 

tem uma repercussão indiscutivelmente muito mais ampla. Daí a necessidade 

de dar atenção também a esses conflitos independente destes acontecerem 

também fora do ciberespaço. 
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2.2.5.1 - Da tramitação do Marco Civil da Internet 

 

 Desde a apresentação até a aprovação de um projeto de lei, percorre-se 

um longo caminho definido por consultas, estudos e debates com os diversos 

segmentos sociais. 

 A Lei 12.965/14, vulgo Marco Civil da internet (MCI), foi sancionada em 

23 de abril de 2014. Sua tramitação foi marcada por intensos debates na 

sociedade e no Parlamento. Considerando que a internet já era uma 

ferramenta utilizada pela maioria da população e pelas pequenas, médias e 

grandes empresas, o Projeto de Lei 2.126 de 2011, que estabelecia princípios, 

garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, apresentado na 

Câmara dos Deputados pelo Poder Executivo, teria de certo um impacto muito 

grande qualquer que fosse a solução legislativa resultante de sua tramitação.80 

 Destaque-se a fim de informação e curiosidade, que antes do Marco 

Civil da internet, no Brasil tiveram outras iniciativas visando regulamentar o uso 

da internet. A primeira proposta de regulação aprovada na Câmara foi o PL 

84/99, de autoria do deputado Luiz Piauhylino, projeto de lei este que ficou 

conhecido como o PL dos Crimes Digitais. Já no ano seguinte, foi proposto o 

PLS 151/00 (na Câmara, PL 5.403/01), pelo senador Luiz Estevão. O qual 

determinava a guarda dos registros de conexão dos usuários à internet.81 

 O projeto dos Crimes Digitais (PL 84/99), o qual considerava crimes a 

invasão e alteração de conteúdos de sítios, o roubo de senhas e a criação e 

disseminação de vírus, foi aprovado na Câmara em 2003 e modificado pelo 

Senado em 2008, voltando desta forma para a casa de origem para apreciação 

das modificações introduzidas.82 

 Ocorreu que durante a segunda tramitação do projeto na Câmara, houve 

o episódio da invasão de privacidade da atriz Carolina Dieckmann, com 

 

80 (BRASIL). [Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014]. Marco civil da internet [recurso eletrônico] : Lei n. 

12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres  para o uso da 
internet no Brasil. – 2. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. – (Série legislação ; 
n. 164) Versão PDF. Atualizada até 07/04/2015. Modo de acesso: http://www.camara.leg.br/editora, 
p.07 

81 Idem. 

82 Idem. 
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divulgação de material de sua propriedade. Fato este que teve enorme 

repercussão pelo fato de envolver uma figura pública.  

Desta forma, em reação ao acontecimento, foi proposto o PL 2.793/11, 

de autoria do deputado Paulo Teixeira. A grande repercussão na mídia que o 

caso obteve fez com que ambos os projetos fossem aprovados em 2012. No 

entanto, a Lei dos Crimes Digitais (12.735/12) foi drasticamente simplificada e 

os novos tipos penais foram incluídos na Lei Carolina Dieckmann (12.737/12).83 

 Percebe-se que até então os debates a respeito da regulação da internet 

e as propostas de projetos de lei estavam focados na criminalização do uso 

indevido da internet. Diante disso e da necessidade de se abordar e dar 

atenção a outros fatos, surge o PL 2.126/11, de autoria do Poder Executivo. 

Com a gestão do Ministério da Justiça e contando com consultas públicas, o 

projeto ao invés de privilegiar o tratamento de crimes e proibições, visava 

garantir a liberdades e os direitos dos usuários de internet. Daí o nome pelo 

qual ficou conhecido, o Marco Civil da Internet (MCI).84 

 Ante ao tratamento especificamente do Marco Civil da Internet, objeto de 

estudo deste capítulo, válido é também citar que nos momentos finais da 

aprovação do MCI, outra proposta de regulamentação da internet ganhou 

impulso em sua tramitação na Câmara, qual seja a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 479/10. De iniciativa do deputado Sebastião Bala Rocha, a 

emenda vinha propondo a inclusão do acesso à internet entre os direitos 

fundamentais do cidadão. Desta forma, em dezembro de 2013, o relator da 

PEC, deputado Amauri Teixeira, incluiu o tema da neutralidade em seu relatório 

e estabeleceu como direito fundamental dos cidadãos não somente o acesso à 

internet, mas o acesso a uma internet neutra. 85 

 

83(BRASIL). [Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014]. Marco civil da internet [recurso eletrônico] : Lei n. 

12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres  para o uso da 
internet no Brasil. – 2. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. – (Série legislação ; 
n. 164) Versão PDF. Atualizada até 07/04/2015. Modo de acesso: 
http://www.camara.leg.br/editora,p.08. 

84 (BRASIL). [Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014]. Marco civil da internet [recurso eletrônico] : Lei n. 

12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres  para o uso da 
internet no Brasil. – 2. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. – (Série legislação ; 
n. 164) Versão PDF. Atualizada até 07/04/2015. Modo de acesso: 
http://www.camara.leg.br/editora,p.08. 

85 Ibdem, p.09 
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 A respeito da tramitação do Projeto de Lei que resultou no MCI, o PL 

2.126/11, a proposição principal encaminhada pelo Poder Executivo atraiu a 

apensação de outros 36 projetos. Os principais pontos do projeto, tal como 

proposto originalmente, eram a neutralidade de redes, a guarda dos registros 

de conexão, a guarda do registro das aplicações de internet e a 

responsabilidade por material infringente.86 

 Na Câmara dos Deputados a tramitação do PL 2.126/11 se deu da forma 

narrada nos parágrafos a seguir.  

Foi colocado em consulta pública através do portal e-democracia e, em 

setembro de 2011, foi instituída comissão especial para apreciar a matéria. 

Porém, apesar do amplo debate e dos diversos seminários e audiências 

públicas regionais realizadas, o parecer do relator, o deputado Alessandro 

Molon, não foi votado. 87 

Posteriormente, em 2013, o Poder Executivo solicitou urgência para a 

matéria, que, em Plenário, recebeu 34 emendas. A proposta foi tema, ainda, de 

comissão geral em novembro de 2013, com a participação de parlamentares e 

diversos agentes da sociedade. Ficaram evidenciadas as diferentes posições 

em relação ao projeto original e ao substitutivo em discussão naquele 

momento.88  

Desta forma, em dezembro, foi apresentado um novo substitutivo, que 

incorporou contribuições daquele debate, especialmente um novo tratamento 

para a chamada neutralidade das redes e para a guarda dos dados no país. 

Essa versão atingiu o grau de consenso necessário e, com o aval do governo 

federal. Sendo sem demora aprovada, sem alteração por parte do Senado 

Federal. Possivelmente com o intuito de mostrar ao mundo o exemplo brasileiro 

 

86 (BRASIL). [Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014]. Marco civil da internet [recurso eletrônico] : Lei n. 

12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres  para o uso da 
internet no Brasil. – 2. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. – (Série legislação ; 
n. 164) Versão PDF. Atualizada até 07/04/2015. Modo de acesso: http://www.camara.leg.br/editora, 
p.09 

87 (BRASIL). [Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014]. Marco civil da internet [recurso eletrônico] : Lei n. 

12.965, de 23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres  para o uso da 
internet no Brasil. – 2. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015. – (Série legislação ; 
n. 164) Versão PDF. Atualizada até 07/04/2015. Modo de acesso: http://www.camara.leg.br/editora, 
p.09. 

88 Idem. 
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de regulamentação da internet, a lei foi sancionada no evento Net Mundial pela 

presidente da República no dia seguinte à sua aprovação pelo Congresso. 

 

2.2.5.2 - Aspectos Gerais do   Marco Civil da Internet 

 

O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14) deriva de projeto nascido em 

2009, forjado por intenso debate público. Surgiu como um contraponto ao 

projeto de lei de cibercrimes, conhecido como “Lei Azeredo”, por alguns 

alcunhado de “AI-5 digital”. O Marco Civil da Internet (MCI) oferece uma base 

legal ao Poder Judiciário para dirimir questões sobre deveres de provedores de 

conexão e de acesso aplicações na internet, inclusive quando confrontadas 

com os direitos dos usuários. Tais controvérsias eram decididas com base no 

Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, os quais, não raramente, 

produziam soluções insatisfatórias. 

Traz uma espécie de carta de princípios, direitos e deveres dos usuários 

da Internet, dos portais e sites, das prestadoras de serviço e do Estado. 

Destacando que os principais pontos da lei dizem respeito à liberdade e à 

privacidade. 

O texto da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, conta com 32 artigos, 

divididos em cinco capítulos, quais sejam: disposições preliminares; dos 

direitos e garantias dos usuários; da provisão de conexão e aplicações da 

Internet; da atuação do poder público; e disposições finais. 

O Marco Civil, embora vise, primordialmente, à tutela dos direitos civis 

na internet, tem larga aplicação no Direito Penal e Processual Penal, uma vez 

que estabelece conceitos fundamentais e disciplina a obtenção de provas 

concernentes à materialidade e à autoria delitiva.89 

Pelo MCI se estabelecem: o princípio da neutralidade da rede, o 

princípio da reserva jurisdicional, o princípio da não-responsabilidade de 

provedores de conexão à Internet e regras para data centers instalados fora do 

território nacional. 

 

89 BARRETO, Alesandro Gonçalves; BRASIL, Beatriz Silveira. Manual de investigação cibernética à luz do 

Marco Civil da Internet. Rio de Janeiro: Brasport, 2016. Kindle Edition, p.40. 
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Pelo princípio da neutralidade de rede se impede que provedores 

discriminem a velocidade de conexão segundo o conteúdo acessado pelo 

usuário. Já o princípio da reserva jurisdicional estabelece que a obtenção de 

dados relativos aos registros de conexão e de acesso a aplicações de Internet 

está subordinada à ordem judicial específica e fundamentada para o fim de 

investigação criminal. 

A lei em questão, estabelece que os provedores de conexão à Internet 

não serão responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo 

gerado por terceiros, salvo se, após ordem judicial específica, não tomarem as 

providências para tornar indisponível o conteúdo glosado. 

Críticas ao Marco Civil da internet se devem a considerarem, aqueles 

que a criticam, consideram ser tal lei em sua essência, repetitiva e legisla sobre 

garantias já conquistadas pelo cidadão, inclusive já tratadas na própria 

Constituição Federal Brasileira.90 

 

Embora o Marco Civil da Internet tenha sido bastante festejado por 
ser a primeira lei do mundo a disciplinar os direitos e deveres dos 
usuários da rede, não se perceberão mudanças substanciais, uma 
vez que esta não acrescentou praticamente nada à legislação 
vigente. A expectativa criada com a discussão dessa lei deu-se pela 
crença errônea de que as normas contidas na Constituição Federal, 
no Código Civil, no Código Penal, nos Códigos de Processo Civil e 
Penal, no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto da Criança e 
do Adolescente e na lei sobre interceptação de comunicações (Lei 
n.9.296/96) não teriam aplicação nas relações jurídicas estabelecidas 
na internet.91 

 

Outra crítica teve como alvo a ausência de tratamento sobre um tema 

universal no âmbito apenas nacional, não sendo o suficiente. Considerando até 

mesmo ingênua a pretensão de solução de problema de escala mundial, com 

efeitos extraterritoriais, por meio de uma lei nacional. A própria estrutura da 

internet permite que as violações dos direitos das pessoas ocorram em 

qualquer parte do mundo, passando ao largo da jurisdição brasileira.92 

 

90 FILHO, Eduardo Tomasevicius. Marco Civil da Internet: uma lei sem conteúdo normativo. Disponível 

em: <https://doi.org/10.1590/S0103-40142016.00100017>. Publicado em janeiro de 2016. Acesso:05 de 
novembro de 2021. 

91 Idem. 

92 Idem. 
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Nesse sentido, válido transcrever as palavras de Eduardo Tomasevicius 

Filho, o qual faz comparações com experiências que tiveram êxito quanto a 

tratados internacionais que visavam combater determinadas problemáticas: 

 

De nada adianta o Brasil ter um Marco Civil da Internet, se outros 
países não têm legislação similar. Mas isso não significa a 
impossibilidade de solução desses problemas. A regulamentação civil 
da internet poderia inspirar-se em práticas do século XIX bem-
sucedidas até os dias atuais, como em matéria de proteção das 
marcas e das obras artísticas e literárias. No século XIX, os autores 
consternavam-se com a perplexidade a facilidade de contrafação 
dessas criações humanas em razão da limitação das jurisdições 
nacionais, já que um país poderia conferir proteção a determinado 
livro escrito por um autor, enquanto o outro país não conferia 
qualquer proteção. Tudo o que fosse feito em um país tornava inócuo 
o que se fazia no outro para garantir o direito dos autores. Por isso, a 
Societé des Gens des Letttres e a Association Literaire et Artistique 
Internationale, esta última presidida pelo escritor Victor Hugo, 
propuseram minuta de convenção internacional para proteção 
internacional às obras artísticas e literárias. Em 1886, promulgou-se a 
Convenção de Berna sobre obras artísticas e literárias, a qual está 
em vigor até hoje, com aditamentos e revisões (Costa Netto, 2008, 
p.58)93 atendendo satisfatoriamente o interesse dos autores e 
empresários há cento e trinta anos.94 
 

 

 Demonstrando a importância do tema tanto no âmbito nacional quanto 

internacional, Eduardo Tomasevivius Filho continua apresentando exemplo que 

obteve sucesso: 

 
Outro exemplo é o da União Postal Universal, fundada em 1874 para 
o funcionamento dos correios no mundo (União Postal Universal, 
2014). Ou, ainda, com a necessidade de facilitação dos pagamentos 
no comércio internacional por meio de letras de câmbio e notas 
promissórias, promulgou-se a Lei Uniforme de Genebra em matéria 
de títulos de crédito, que, na verdade, é um tratado internacional 
sobre esses títulos de crédito, o qual está em vigor até hoje (Martins, 
2002, p.36).95 Aproveitando essas experiências, poder-se-ia elaborar 
uma Lei Uniforme ou Convenção Internacional sobre o uso da 
internet, o que proporcionaria maior proteção dos usuários da internet 
ou poder-se-ia converter a Resolução da ONU em uma Declaração 
Universal dos Direitos dos Usuários da Internet, à semelhança da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual poderia ser 
espécie de marco civil internacional que pudesse inspirar os demais 
países a cogitar mudanças legislativas internas.96 

 

93 NETTO, José Carlos Costa. Direito autoral no Brasil. 2.ed. São Paulo: FTD, 2008, p. 58. 

94 FILHO, Eduardo Tomasevicius. Marco Civil da Internet: uma lei sem conteúdo normativo. Disponível 
em: <https://doi.org/10.1590/S0103-40142016.00100017>. Publicado em janeiro de 2016. Acesso:05 de 
novembro de 2021. 

95 MACHADO, Nilson José. A universidade e a organização do conhecimento: a rede, o tácito, a dádiva. 

Estudos Avançados, 2001, São Paulo, v.15, n.42, p.36. 
96 FILHO, op. cit. 
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De fato, a internet ultrapassa fronteiras e com ela os ilícitos através dela 

cometidos assim como os litígios decorrente das relações virtuais, o que 

explica a importância de não tratar do seu combate e resolução de conflitos 

apenas no âmbito nacional. 

 

2.3 – Da normatização internacional 

 

Apesar dos avanços quando à normatização do uso da internet e o 

combate aos ilícitos ali praticados, não se deve excluir a possibilidade de 

contar com o apoio de uma normatização internacional. E neste sentido de 

suma importância é firmar acordos. 

A importância da adesão a um acordo internacional parte da premissa 

de que o combate ao cibercrime deve ser realizado através de um Regime 

Internacional. Sendo Regime Internacional um mecanismo que ajuda a 

estabilizar o sistema internacional, e que é definido como um conjunto de 

normas, regras e procedimentos que regulam as relações estatais numa área 

específica. Neste caso e em específico, no combate ao cibercrime. 

 

2.3.1 – A Convenção de Budapeste 

 

Criada em 2001, na Hungria, pelo Conselho da Europa, e em vigor 

desde 2004, após a ratificação de cinco países, a Convenção de Budapeste, ou 

Convenção sobre o Cibercrime, engloba mais de 20 países e tipifica os 

principais crimes cometidos na Internet.97 

Foi um tratado internacional acordado em 2001, com o intuito de 

promover a cooperação entre Estados e a iniciativa privada para o combate da 

cibercriminalidade consistente em atos praticados contra a confidencialidade, 

integridade e disponibilidade de sistemas informáticos, de redes e dados 

informáticos, bem como a utilização fraudulenta desses sistemas, redes e 

 

97 SOUZA, Gills Lopes Macêdo, PEREIRA Dalliana Vilar. A Convenção de Budapeste e as Leis Brasileiras. 

Disponível em https://www.mpam.mp.br/centros-de-apoio-sp-947110907/combate-ao-crime-
organizado/doutrina/574-a-convencao-de-budapeste-e-as-leis-brasileiras. P.05 
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dados. Objetivando garantir a proteção dos interesses legítimos ligados ao uso 

e desenvolvimento da tecnologia da informação.98 

Segundo seu Preâmbulo, a Convenção prioriza uma política criminal 

comum, com o objetivo de proteger a sociedade contra a criminalidade no 

ciberespaço, designadamente, através da adoção de legislação adequada e da 

melhoria da cooperação internacional e reconhece a necessidade de uma 

cooperação entre os Estados e a indústria privada.99 

Declara como seu escopo a garantia do equilíbrio adequado entre os 

interesses da aplicação da lei e o respeito pelos direitos fundamentais do ser 

humano, tal como garantidos por outros tratados internacionais.100 

Em seu escopo inicial, ressalta o obrigatório respeito à Convenção para 

a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais do 

Conselho da Europa (1950); ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 

Políticos da ONU (1966); à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança (1989); e à Convenção da Organização Internacional do Trabalho 

sobre as Piores Formas do Trabalho Infantil (1999).101 

É um tratado internacional sobre direito penal e direito processual penal, 

firmado no âmbito do Conselho da Europa a fim de promover a cooperação 

entre os países no combate aos crimes praticados por meio da Internet e com o 

uso de computadores. 

 

A Convenção de Budapeste é mais do que um documento legal; é 
uma estrutura que permite que centenas de profissionais das Partes 
compartilhem experiências e criem relacionamentos que facilitem a 
cooperação em casos específicos, inclusive em situações de 
emergência, além das disposições específicas previstas nesta 
Convenção. Qualquer país pode fazer uso da Convenção de 
Budapeste como uma diretriz, lista de verificação ou lei modelo. Além 
disso, tornar-se Parte deste tratado acarreta vantagens adicionais. 102 

 

98 PIMENTEL, José Eduardo de Souza. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP-SP, volume 

13, 2018, p. 25. 

99 SOUZA, Gills Lopes Macêdo, PEREIRA Dalliana Vilar. A Convenção de Budapeste e as Leis Brasileiras. 

Disponível em https://www.mpam.mp.br/centros-de-apoio-sp-947110907/combate-ao-crime-
organizado/doutrina/574-a-convencao-de-budapeste-e-as-leis-brasileiras. p.05 

100 PIMENTEL, José Eduardo de Souza. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP-SP, volume 

13, 2018, p. 25. 

101 SOUZA, op.cit. 

102 CRIMES CIBERNÉTICOS. Quais são os benefícios e o impacto da Convenção sobre crimes 

cibernéticos? Disponível em: <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention>. 
Acesso em:  05 de novembro de 2021. 
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A Convenção de Budapeste é composta de quatro capítulos, os quais 

tratam das seguintes temáticas: terminologia, medidas a tomar a nível nacional, 

cooperação Internacional e por fim, traz as disposições finais.103 

No primeiro capítulo recebe definição os termos “sistema informático”, 

“dados informáticos”, “fornecedor de serviço” e “dados de tráfego”. Já no 

segundo capítulo, são estabelecidas as providências que devem ser adotadas 

nos âmbitos dos direitos penal e processual penal.104 

 

No âmbito penal, os Estados devem criminalizar as seguintes 
condutas: a) Infrações contra a confidencialidade, integridade e 
disponibilidade de sistemas informáticos e dados informáticos; b) 
Acesso ilegítimo (art. 2º); c) Interceptação ilegítima (art. 3º); 
Interferência em dados (art. 4º); Interferência em sistemas (art. 5º); 
Uso abusivo de dispositivos (art. 6º); Infrações relacionadas com 
computadores; Falsidade informática (art. 7º); Burla informática (art. 
8º); Infrações relacionadas com o conteúdo – Pornografia infantil (art. 
9º); e Infrações relacionadas com a violação do direito do autor e dos 
direitos conexos – Violação do direito do autor (art. 10º).105 

 

O principal destaque da Convenção é que ela define em seu capítulo I 

os cibercrimes, os tipificando, no capítulo II, como infrações contra sistemas e 

dados informáticos, infrações relacionadas com computadores, infrações 

relacionadas com o conteúdo, pornografia infantil e infrações relacionadas com 

a violação de direitos autorais. Todos dentro do Direito Penal Material. 106 

Matérias do Direito Processual dizem respeito a âmbito das disposições 

processuais, condições e salvaguardas, conservação expedita de dados 

informáticos armazenados, injunção, busca e apreensão de dados informáticos 

armazenados, recolha em tempo real de dados informáticos e interceptação de 

dados relativos ao conteúdo.107 

 

103 CONVENÇÃO DE BUDAPESTE. Minuta do Relatório Explicativo da Convenção sobre o Cibercrime. 

Disponível em: 
<https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Convention%20an
d%20protocol/ETS_185_Portugese-ExpRep.pdf>. Acessado em: 05 de novembro de 2021. p.01-79 

104 PIMENTEL, José Eduardo de Souza. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP-SP, volume 

13, 2018, p. 26. 

105 Idem. 

106 SOUZA, Gills Lopes Macêdo, PEREIRA Dalliana Vilar. A Convenção de Budapeste e as Leis 

Brasileiras. Disponível em: https://www.mpam.mp.br/centros-de-apoio-sp-947110907/combate-ao-
crime-organizado/doutrina/574-a-convencao-de-budapeste-e-as-leis-brasileiras,p.05 

107 Idem. 
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A Convenção de Budapeste é, portanto, até então, o mais amplo 

instrumento jurídico para fazer frente às fraudes praticadas por computador 

para os mais variados fins. Busca promover a cooperação internacional 

indispensável ao trato da matéria, dado o caráter transnacional e dinâmico dos 

cibercrimes.108 

Tal Tratado traz regras de processo, estabelecendo que, na aplicação de 

tais regras, devem ser observadas as salvaguardas já estabelecidas na 

legislação nacional, a fim de garantir os direitos e liberdades fundamentais dos 

cidadãos objeto dos tratados internacionais. 

Ainda, prevê a adoção de medidas legislativas para a conservação de 

dados informáticos armazenados, bem como a conservação e divulgação 

parcial de dados de tráfego. Não somente, mas também, são previstas 

medidas para obrigar a pessoa que se encontre no território que comunique 

dados informáticos específicos. Da mesma forma, um fornecedor de serviço 

que preste serviços no território da parte pode ser obrigado a comunicar os 

dados na sua posse ou sob seu controle relativos a seus assinantes.  

A Convenção de Budapeste também prevê a busca e apreensão de 

dados informáticos armazenados em suportes físicos e a possibilidade de 

realizar a cópia desses dados informáticos. Prevê a obtenção, em tempo real, 

dos dados relativos ao tráfego e a interceptação de dados no que diz respeito 

ao conteúdo. 

Competência e Cooperação Internacional são vistas no Artigo 22º, o 

qual aponta quando e como uma infração é cometida, além de deixar a critério 

das partes a jurisdição mais apropriada para o procedimento legal Extradição é 

um assunto tratado no Artigo 24º, a qual ficará sujeita às condições previstas 

pelo direito interno da Parte requerida ou pelos tratados de extradição 

aplicáveis.109 

 

108 PIMENTEL, José Eduardo de Souza. Introdução ao Direito Digital. Revista Jurídica ESMP-SP, volume 

13, 2018, p. 25. 

109 CONVENÇÃO DE BUDAPESTE. Minuta do Relatório Explicativo da Convenção sobre o Cibercrime. 

Disponível em: 
<https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/cybercrime/Documents/Convention%20an
d%20protocol/ETS_185_Portugese-ExpRep.pdf>. Acessado em: 05 de novembro de 2021. p.53 
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Contempla, a cooperação internacional, estabelecendo princípios gerais 

a serem estabelecidos entre as partes. Trata da extradição e de princípios 

gerais relativos ao auxílio mútuo, inclusive no que se refere às medidas 

cautelares. Para tornar mais abrangente a cooperação entre os países, a 

Convenção traz previsões relativas à assistência, extradição e cooperação 

mútuas mesmo para os casos em que não há acordos de reciprocidade. 

De suma importância observar e destacar a preocupação contida no 

texto de que se respeitem os direitos humanos fundamentais das liberdades 

civis tais como direito à privacidade, à intimidade, à liberdade de expressão e o 

de acesso público ao conhecimento e à Internet. 

Apesar de notória importância, até agosto de 2021 o Brasil sequer havia 

se pronunciado a respeito de uma possível adesão ao Tratado Internacional. 

Contudo, ante a realidade social e as cobranças pela tutela Estatal, o país 

apesar de tardio se posicionou sobre a adesão à Convenção de Budapeste. 

 

2.3.1.1 – A adesão do Brasil à Convenção de Budapeste 

 

Como já amplamente abordado no tópico anterior, a Convenção de 

Budapeste visa facilitar a cooperação internacional para o combate ao crime na 

internet. O documento lista os principais crimes cometidos por meio da rede 

mundial de computadores. Elaborado pelo Comitê Europeu para os Problemas 

Criminais, com o apoio de uma comissão de especialistas, foi o primeiro tratado 

internacional sobre os chamados cibercrimes. A Convenção já foi assinada por 

66 países e é usada por outros 158 como orientação para suas legislações 

nacionais.110 

 

A importância da adesão a um acordo internacional parte da premissa 

de que o combate ao cibercrime deve ser realizado através de um Regime 

Internacional. Sendo Regime Internacional um mecanismo que ajuda a 

estabilizar o sistema internacional, e que é definido como um conjunto de 

 

110 AGÊNCIA SENADO. Aprovada adesão do Brasil à Convenção sobre o Crime Cibernético. Fonte: 

Agência Senado. Publicado em: 15/12/2021. Disponível em: 
https:<//www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/15/aprovada-adesao-do-brasil-a-convencao-
sobre-o-crime-cibernetico>. Acesso em 16 de dezembro de 2021. 
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normas, regras e procedimentos que regulam as relações estatais numa área 

específica. Neste caso e em específico, no combate ao cibercrime. 

 

A prática do crime é tão antiga quanto a própria humanidade. Mas o 
crime global, a formação de redes entre poderosas organizações 
criminosas e seus associados, com atividades compartilhadas em 
todo o planeta, constitui um novo fenômeno que afeta profundamente 
a economia no âmbito internacional e nacional, a política, a 
segurança e, em última análise, as sociedades em geral.111 

 

É notório que, com o fenômeno da globalização e da popularização da 

Internet, as fronteiras delimitáveis do ciberespaço abrigaram não apenas 

criações em prol da cidadania e da participação universal, como também 

facilitaram que crimes, comumente praticados no “mundo real”, se moldassem 

ao ciberespaço.112 

A Internet parece ser um celeiro propício para a proliferação do que há 

de pior na humanidade. E é exatamente este mau que a Convenção em tela 

visa combater. 

Tendo em vista o relativismo da Convenção de Budapeste, bem como a 

flexibilidade do seu texto em, sobretudo, apontar caminhos e não propor 

soluções rígidas no que tange às controvérsias e resolução de litígios, possível 

que se questione o porquê de o Brasil não aderir à Convenção de Budapeste. 

O Secretário-Geral do Ministério das Relações Exteriores/Itamaraty, 

Samuel Pinheiro Guimarães, o Brasil não pode simplesmente aderir à 

Convenção. É necessário que seja convidado pelo Comitê de Ministros do 

Conselho Europeu.  

No texto original, em seu Artigo 37º, é possível se constatar o sobredito:  

 

Artigo 37º - Adesão à Convenção  
1. Após a entrada em vigor da presente Convenção, o Comité de 
Ministros do Conselho da Europa pode, depois de ter consultado os 
Estados contratantes da Convenção e de ter obtido o acordo 
unânime, convidar qualquer Estado não membro do Conselho e que 
não tenha participado na sua elaboração, a aderir à presente 

 

111 CASTELLS, Manuel. Fim do Milênio. 4. ed. Tradução de Klauss Brandini Gerhardt e Roneide 

Venâncio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2007. (A Era da Informação: economia, sociedade e cultura; v. 
3). P.203 

112 SOUZA, Gills Lopes Macêdo; PEREIRA Dalliana Vilar. A Convenção de Budapeste e as Leis 

Brasileiras. Disponível em: <https://www.mpam.mp.br/centros-de-apoio-sp-947110907/combate-ao-
crime-organizado/doutrina/574-a-convencao-de-budapeste-e-as-leis-brasileiras>, p.06. 
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Convenção. A decisão é tomada pela maioria prevista no artigo 20º, 
alínea d), dos Estatutos do Conselho da Europa e por unanimidade 
dos representantes dos Estados contratantes com direito de voto no 
Comité de Ministros. 
2. Em relação a qualquer Estado aderente à Convenção, em 
conformidade com o n.º 1, a Convenção entrará em vigor no primeiro 
dia do mês seguinte ao termo de um período de três meses após a 
data do depósito do instrumento de adesão junto do Secretário Geral 
do Conselho da Europa.113 

 

Ocorre que, tal convite e adesão ao tratado internacional ocorreu em 

data extremamente recente, a saber, dia 15 de dezembro de 2021. 

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados 

aprovou, no dia 18 de agosto de 2021, o relatório favorável à adesão do Brasil 

à Convenção de Budapeste, acordo internacional para unificar tipos penais e 

medidas de colaboração relacionadas ao combate aos crimes cibernéticos. O 

texto seguiu para apreciação do Plenário. 114 

O parecer, apresentado pelo deputado Vitor Hugo (PSL-GO), passou 

tranquilamente, sendo aprovado em votação simbólica com apoio geral dos 

diferentes partidos. "É um aspecto positivo para o Brasil começar a enfrentar os 

crimes cibernéticos", apontou a deputada Maria do Rosário (PT-RS).  115 

O Senado aprovou, no décimo quinto dia de dezembro, a adesão do 

Brasil à Convenção sobre o Crime Cibernético, celebrada em Budapeste, na 

Hungria, em novembro de 2001 (Projeto de Decreto Legislativo 255/2021). A 

matéria, que teve como relator o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) seguiu para 

promulgação.116 Tal promulgação ocorreu no dia 17 de dezembro de 2021 sob 

 

113 MPF (Ministério Público Federal). Convenção sobre o cibercrime. Budapeste, 23.XI.2001. Disponível 

em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sci/normas-e-legislacao/legislacao/legislacoes-
pertinentes-do brasil/docs_legislacao/convencao_cibercrime.pdf. P.23. Acessado em 05 de dezembro 
de 2021. 

114 GROSSMANN, Luís Osvaldo. CCJ aprova adesão do Brasil à Convenção de Budapeste sobre 

cibercrime. 19.08.2021. Disponível em: <https://www.convergenciadigital.com.br/Seguranca/CCJ-
aprova-adesao-do-Brasil-a-Convencao-de-Budapeste-sobre-cibercrime-
57889.html?UserActiveTemplate=mobile%2Csite>. Acesso em 20 de novembro de 2021. 

115 Idem 

116 AGÊNCIA SENADO. Aprovada adesão do Brasil à Convenção sobre o Crime Cibernético. Publicado 

em: 15/12/2021. Disponível em: < 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/15/aprovada-adesao-do-brasil-a-convencao-
sobre-o-crime-cibernetico >. Acessado em 16 de dezembro de 2021. 
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a forma do Decreto Legislativo nº 37, no Diário Oficial da União, entrando em 

vigor no mesmo dia.117 

A Convenção foi elaborada pelo Comitê Europeu para os Problemas 

Criminais, com o apoio de uma comissão de especialistas. Foi o primeiro 

tratado internacional sobre os chamados cibercrimes. Até junho de 2021 tinha 

sido assinada por 66 países, além de usada por outros 158 como orientação 

para suas legislações nacionais.118 

Criminalização de condutas, normas para investigação e produção de 

provas eletrônicas, e meios de cooperação internacional são questões tratadas 

no acordo. Ele aborda o acesso indevido e não autorizado a um sistema de 

computador, fraudes, material de abuso sexual infantil, violações de direito 

autoral e violações de segurança de redes.119 

O Brasil foi convidado a aderir à Convenção em dezembro de 2019. O 

governo federal considera que, embora o Marco Civil da Internet (Lei 12.965, 

de 2014) tenha criado importante estrutura legislativa para o combate aos 

crimes cibernéticos, os meios digitais não respeitam fronteiras. Por isso é 

necessário constante aprimoramento da cooperação e coordenação entre os 

países.120 

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) considera um 

grande avanço a aprovação, pelo Senado Federal, do projeto de decreto 

legislativo 255/2021, referente à adesão do Brasil à Convenção sobre o Crime 

Cibernético, celebrada em Budapeste, na Hungria, em 2001. A iniciativa é 

decorrente de demanda oficial do MJSP baseados em pareceres técnicos da 

Polícia Federal e Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 

 

117 (BRASIL). Decreto Legislativo nº 37, de 2021. Publicado pelo Diário Oficial da União em 21/12/2021. 
Disponível em: < https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-368859089>. Acesso em: 
22/12/2021. 

118 AGÊNCIA SENADO, op.cit. 

119 Idem. 

120 AGÊNCIA SENADO. Aprovada adesão do Brasil à Convenção sobre o Crime Cibernético. Publicado 

em: 15/12/2021. Disponível em: < 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/12/15/aprovada-adesao-do-brasil-a-convencao-
sobre-o-crime-cibernetico >. Acessado em 16 de dezembro de 2021. 
 (BRASIL). Decreto Legislativo nº 37, de 2021. Publicado pelo Diário Oficial da União em 21/12/2021. 
Disponível em: < https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-legislativo-368859089>. Acesso em: 
22/12/2021. 
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Jurídica Internacional.121A Convenção de Budapeste visa facilitar e fortalecer 

os meios disponíveis para prevenir e enfrentar os crimes cibernéticos. Até 

junho de 2021 a Convenção foi ratificada por 66 países e a iniciativa do Brasil 

se soma a lei do Marco Civil da Internet, para a persecução penal dos crimes 

cibernéticos e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 122 

  

 

121 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Aprovada adesão do Brasil à Convenção de 
Budapeste sobre o Crime Cibernético. Publicado em: 21/12/2021. Disponível em: < 
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/aprovada-adesao-do-brasil-a-convencao-de-budapeste-
sobre-o-crime-cibernetico>. Acesso em 22 de dezembro de 2021. 
122 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Aprovada adesão do Brasil à Convenção de 
Budapeste sobre o Crime Cibernético. Publicado em: 21/12/2021. Disponível em: < 
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/aprovada-adesao-do-brasil-a-convencao-de-budapeste-
sobre-o-crime-cibernetico>. Acesso em 22 de dezembro de 2021. 
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Capítulo 3 – LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA INTERNET 

 

A liberdade de expressão é entendida como o direito de qualquer pessoa 

expor suas ideias, pensamentos e opiniões, caracterizando-se como 

exteriorização dos pensamentos, mas deve ser exercido sem violar a 

privacidade de outrem. Sérgio Cavelieri Filho compreende a liberdade de 

expressão como: 

 

 [...] é o direito de expor livremente uma opinião, um pensamento, 
uma ideia, seja ela política, religiosa, artística, filosófica ou científica. 
A liberdade de expressão nada tem a ver com fatos, com 

acontecimentos ou com dados ocorridos.123 

 

 Considerando sua importância, o direito à liberdade de expressão foi 

protegido pelo ordenamento jurídico, principalmente na Carta Magna e em lei 

especial. Contudo, o excesso da liberdade de expressão tem apresentado 

conflitos sociais que precisam de atenção e solução. Os limites à liberdade de 

expressão é tema que merece atenção, inclusive quando se trata de seu 

exercício no meio digital. 

 

3.1 - Proteção à liberdade de expressão no Marco Civil da Internet. 

 

A liberdade de expressão recebeu um tratamento destacado na Lei 

12965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet (MCI). Tal Lei é 

essencialmente uma afirmação de direitos. Criada a partir do anseio de se 

inaugurar a regulação da Internet no Brasil não pela perspectiva criminal, mas 

sim pela tutela de direitos fundamentais, a redação da Lei assegura uma série 

de direitos e garantias ao usuário da rede.  

Todavia, para além dos debates sobre a tutela da privacidade e dos 

dados pessoais, da neutralidade da rede, a proteção à liberdade de expressão 

recebeu destacado pela Lei suas menções em momentos-chave do Marco Civil 

da Internet demonstram a enorme relevância que a liberdade de expressão 

desempenha nos contornos da referida Lei. 

 

123 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 144. 
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O texto da Lei Federal 12.965/14 de 23 de abril de 2014, aprovada após 

longos debates sobre a necessidade de se regular o uso da internet no Brasil, 

intitulada como Marco Civil da Internet inicia-se com o comando legal de que 

nele se estabelecem os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

internet no Brasil. Conforme observa-se no art. 1º da Lei nº 12.965 de 23 de 

abril de 2014: 

Art. 1° Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres 
para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para 
atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
em relação à matéria. 

 

A disciplina do uso da Internet no Brasil tem a liberdade de expressão 

como o seu fundamento, conforme dispõe o artigo 2º do mesmo dispositivo 

legal:  

 

Art. 2° A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento 
o respeito à liberdade de expressão, bem como: 
(...) 

 

Logo em seguida, no artigo 3º, são elencados os princípios que 

disciplinam o uso da internet, dentre eles a garantia da liberdade de expressão, 

comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição 

Federal, elencado já no primeiro inciso. 

O artigo 8º desta lei, por sua vez, afirma que a proteção da liberdade de 

expressão é condição para o pleno exercício do direito de acesso à rede. Vide: 

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. 

No que diz respeito aos danos causados na Internet e a consequente 

responsabilização de seus agentes, a liberdade de expressão desempenha 

ainda dois relevantes papéis. O caput do artigo 19, que estabelece a regra para 

responsabilização dos provedores de aplicações de Internet, é iniciado com a 

expressão “com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a 

censura.” 124 

 

124(BRASIL). Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso 
em: 01 de novembro de 2021. 
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Com relação aos danos causados aos direitos autorais na Internet, o 

Marco Civil, no parágrafo segundo do mesmo artigo 19, afirma ainda que a 

aplicação do regime de responsabilização por ele determinado depende de 

previsão legal específica. Embora essa redação desloque o tratamento do tema 

para outro processo de alteração legislativa, é importante destacar que, 

segundo o dispositivo mencionado, essa nova legislação específica deverá 

“respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da 

Constituição Federal”.125 

Por ser tão próxima à natureza humana a ponto de se identificar com a 

própria condição do homem, apreender o conceito de liberdade é tarefa 

deveras complexa. É exatamente no atuar do indivíduo, na expressão de seu 

pensamento, que o Direito incide para ordenar condutas e promover o 

apaziguamento das relações sociais. Concomitantemente à função repressiva, 

cerceadora da liberdade individual, a lei também, e principalmente, assegura os 

direitos fundamentais a dignidade da pessoa humana.126 

Essa dupla missão é presente no texto constitucional, ao tutelar direitos 

e ao impor deveres e restrições. Da mesma forma, o Marco Civil da Internet, 

profícuo em menções à liberdade de expressão, explicita em seu artigo 6º que 

a sua vigência não visa apenas a sancionar condutas, como mais tipicamente 

se esperaria de uma legislação penal, mas principalmente visa a assegurar as 

liberdades conquistadas através do uso da rede. 

Nesse sentido, o melhor entendimento das razões que justificam a 

edição do Marco Civil da Internet parecem apontar para o fato de que a 

regulação das relações travadas pela internet através de seus dispositivos visa 

não apenas a orientar condutas e apontar os princípios que devem reger 

regulações futuras sobre a internet no País, mas também garantir que as 

liberdades conquistadas através do desenvolvimento da internet e das 

 

125  (BRASIL). Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acesso 
em: 01 de novembro de 2021. 
126  SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. As cinco faces da proteção à liberdade de expressão no Marco 

Civil da Internet. Disponível em: <http://site.fdv.br/wp-content/uploads/2019/08/Artigo-Cinco-Faces-
da-Liberdade-de-Express%C3%A3o-no-Marco-Civil-da-Internet-Carlos-Affonso.pdf>. Acesso em: 01 de 
novembro de 2021, p.03 
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tecnologias de informação e comunicação não sejam erodidas por interesses 

diversos.127 

Para Sartre, o ser humano, condenado à liberdade, é livre para atuar no 

mundo da forma que melhor lhe aprouver, contanto que não incida em 

proibitivo jurídico. Por outro lado, é o próprio Direito que irá garantir o exercício 

dessa liberdade, tutelando diversas manifestações desse primeiro direito à 

liberdade.128 

Assim, encontram proteção no ordenamento jurídico as liberdades de 

pensamento, de comunicação, de religião, de expressão intelectual, artística e 

científica, profissional, e de reunião. Sendo o foco aqui presente a análise da 

liberdade de expressão e seus contornos constitucionais, já que é justamente a 

partir de uma interpretação sobre como a Constituição protege essa liberdade 

que poderá ser melhor compreendida a sua tutela no Marco Civil da Internet. 

 

3.2 – A proteção da liberdade de expressão pelo Marco Civil da Internet e 

seus contornos Constitucionais. 

 

Dentre as diversas formas de manifestação da liberdade individual, a 

Constituição Federal confere amplo tratamento ao tema da liberdade de 

pensamento e de expressão. 

As referidas liberdades podem ser caracterizadas como liberdades de 

conteúdo intelectual, tendo como pressuposto para o seu exercício a interação 

entre indivíduos, com o escopo de fazer comunicar o produto do pensamento, 

mais especificamente, as suas crenças, conhecimentos, ideologias, opiniões 

políticas e trabalhos científicos.129 

Partindo-se do binômio pensamento/manifestação, pode-se separar o 

pensamento não exteriorizado daquele já manifestado. Surge assim uma 

divisão entre liberdade de pensamento, configurada no direito à liberdade de 

 

127 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. As cinco faces da proteção à liberdade de expressão no Marco 

Civil da Internet. Disponível em: <http://site.fdv.br/wp-content/uploads/2019/08/Artigo-Cinco-Faces-
da-Liberdade-de-Express%C3%A3o-no-Marco-Civil-da-Internet-Carlos-Affonso.pdf>. Acesso em: 01 de 
novembro de 2021, p.03. 

128 SARTRE, Jean-Paul. L’Existentialisme est un Humanisme. Paris, Nagel, 1970, p. 37. 

129 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 240. 
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opinião, ainda que não manifestada, e liberdade de expressão, através da qual 

se tutela a livre manifestação do pensamento.130 

A liberdade de expressão abrange basicamente um direito individual à 

manifestação do pensamento e à criação. Para além do pensamento não 

exteriorizado, a liberdade de expressão tutela a liberdade de culto e 

organização religiosa, a liberdade de expressão intelectual, artística e científica 

e cultural, bem como a liberdade de informação. 

Ou seja, o pensamento íntimo, não exteriorizado pelo indivíduo, é o 

objeto de proteção da liberdade de opinião. Quando e se for exteriorizado, a 

liberdade de opinião dará espaço à liberdade de manifestação do pensamento 

(expressão).131 

Nas palavras de Claudio Luiz Bueno de Godoy: “forma-se assim a 

opinião do indivíduo, que ele, como expressão ainda da liberdade de 

pensamento, já sob sua vertente exterior, tem o direito de propagar.” 132 

A liberdade de opinião pode ser considerada o ponto de partida para 

todas as demais espécies de liberdade de pensamento, pois representa a 

possibilidade de adotar o indivíduo a atitude intelectual que melhor lhe 

aprouver.133 

A proteção constitucional à liberdade de opinião está contemplada na 

parte inicial do art. 5º, VI, da Constituição Federal, segundo o qual é inviolável 

a liberdade de consciência e de crença, bem como na redação do art. 5º, VIII, 

que garante a liberdade de crença religiosa e convicção filosófica.134 

A liberdade de expressão, por sua vez, traduz-se na faceta externa da 

liberdade de pensamento, conferindo a Constituição uma tutela em caráter 

 

130 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. As cinco faces da proteção à liberdade de expressão no Marco 

Civil da Internet. Disponível em: http://site.fdv.br/wp-content/uploads/2019/08/Artigo-Cinco-Faces-da-
Liberdade-de-Express%C3%A3o-no-Marco-Civil-da-Internet-Carlos-Affonso.pdf. Acesso em: 01 de 
novembro de 2021, p.03. 

131 Ibdem, p.05. 

132 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. A Liberdade de Imprensa e os Direitos da Personalidade. São 

Paulo: Atlas, 2001; p. 56. 

133 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. As cinco faces da proteção à liberdade de expressão no Marco 

Civil da Internet. Disponível em: http://site.fdv.br/wp-content/uploads/2019/08/Artigo-Cinco-Faces-da-
Liberdade-de-Express%C3%A3o-no-Marco-Civil-da-Internet-Carlos-Affonso.pdf. Acesso em: 01 de 
novembro de 2021, p. 05. 

134 (BRASIL). Art. 5º, VI e VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em: 01 de agosto de 
2021. 
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genérico para a manifestação do pensamento. Essa, por seu turno, poderá ter 

por conteúdo por exemplo uma crença religiosa, uma matéria jornalística, um 

trabalho científico, dentre outros.135 

A tutela conferida à liberdade de expressão, está regrada no texto 

constitucional no art. 5º, IV, da Constituição Federal, que garante a livre 

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e no art. 5º, XIV, 

segundo o qual “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 

sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. O artigo 220, por 

seu turno, afirma que 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”.136 

Conforme Ingo Wolfgang Sarlet, a liberdade de expressão nas suas mais 

diversas manifestações, engloba tanto o direito, que tratar-se-ia da faculdade 

de a pessoa se exprimir quanto o de não se expressar ou mesmo de não se 

informar. Desta forma, a priori, a liberdade de expressão assume a condição 

precípua de direito de defesa, que seria um direito negativo, operando como o 

direito da pessoa de não ser impedida de exprimir e/ou divulgar suas ideias e 

opiniões, sem prejuízo, todavia, de uma correlata dimensão positiva, visto que 

a liberdade de expressão implica um direito de acesso aos meios de 

expressão.137  

Nesta seara, ao oferecer um ambiente favorável ao desenvolvimento da 

liberdade de expressão, busca o texto constitucional empoderar não apenas o 

indivíduo, mas também criar condições para o desenvolvimento do próprio 

Estado Democrático de Direito. 

Notável é que essa empreitada não se esgota no texto normativo. Ao 

contrário, ela dialoga com as práticas sociais para fortalecer uma cultura de 

tutela da liberdade de expressão que incentive e aprimore a participação na 

 

135 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. As cinco faces da proteção à liberdade de expressão no Marco 

Civil da Internet. Disponível em: http://site.fdv.br/wp-content/uploads/2019/08/Artigo-Cinco-Faces-da-
Liberdade-de-Express%C3%A3o-no-Marco-Civil-da-Internet-Carlos-Affonso.pdf. Acesso em: 01 de 
novembro de 2021, p. 05. 

136 (BRASIL). Art. 5º, VI e VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em: 01 de agosto de 
2021. 
137 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; e MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 3ª ed., 2014; p. 459 



66 
 

vida pública, ao mesmo tempo em que cria condições para o amplo 

desenvolvimento da personalidade. 

Nesse sentido expõe Nicole Mader Gonçalves: 

 

 A consolidação de um Estado Democrático de Direito, no qual os 
cidadãos exercem com plenitude a autonomia pública, participando 
da esfera pública de decisão de forma livre e igual, e possuem 
segurança e proteção para o desenvolvimento de sua autonomia 
privada, isto é, para refletir, pensar, participar e se expressar de 
forma livre, está diretamente condicionada a forma como a liberdade 
de expressão está interiorizada nas práticas e nos costumes 

sociais.138 

 

 

Dada a análise da proteção à liberdade de expressão na Constituição 

Federal Brasileira de 1988, a análise da proteção do mesmo direito se dará 

conforme o Marco Civil da Internet. 

O caput do artigo 2º do Marco Civil da Internet afirma que “a disciplina 

do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de 

expressão”. Logo em seguida, o dispositivo aponta outros fundamentos que, 

juntamente com a liberdade de expressão, exercem esse papel essencial para 

a construção da disciplina da rede no Brasil. 

Existem, na verdade, razões técnicas e políticas para esse tratamento 

concedido à liberdade de expressão. Em termos políticos, a colocação da 

liberdade de expressão em destaque logo no caput do artigo 2º atende à 

demanda de prontamente defender a legislação como um passo importante 

para melhor garantir a manifestação do pensamento na Internet.139 

A rede mundial de dispositivos conectados é frequentemente associada 

à potencialização das formas de expressão, furando bloqueios impostos por 

governos ou empresas sobre outros meios de comunicação. existe até por 

 

138 GONÇALVES, Nicole P.S. Mader. Liberdade de Expressão e Estado Democrático de Direito, in 

CLÈVE, Clèmerson Merlin (coord). Direito Constitucional Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014; p. 403. 

139 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. As cinco faces da proteção à liberdade de expressão no Marco 

Civil da Internet. Disponível em: http://site.fdv.br/wp-content/uploads/2019/08/Artigo-Cinco-Faces-da-
Liberdade-de-Express%C3%A3o-no-Marco-Civil-da-Internet-Carlos-Affonso.pdf. Acesso em: 01 de 
novembro de 2021. Pg.07. 
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conta de seu alcance global, a percepção de que a Internet seria um território 

de franco exercício da liberdade de expressão.140 

O destaque dado à liberdade de expressão no caput do artigo 2º possui 

inegavelmente um componente político, procurando rebater, de uma só vez, 

uma parcela da comunidade técnica que via no Marco Civil uma intromissão no 

progresso tecnológico, ao mesmo tempo em que se procurava evidenciar que a 

sua aprovação não levaria a qualquer efeito de censura; muito pelo contrário, a 

liberdade de expressão estava até mesmo consagrada em grande destaque 

como fundamento da disciplina da Internet no Brasil.141 

Pode-se perceber que o legislador, na elaboração da Lei 12.965/14, 

procurou criar um ambiente favorável à manifestação de pensamento na rede. 

Esse ambiente pode ser percebido não apenas pelas enunciações gerais de 

seus primeiros dispositivos, como também do regime de responsabilidade civil 

estabelecido dos artigos 18 ao 21. 

Em especial o artigo 19, cria para os chamados provedores de 

aplicações de Internet um ambiente que restringe a possibilidade de sua 

responsabilização por conteúdos gerados por terceiros apenas para casos de 

descumprimento de ordem judicial. Dessa forma, o sistema de 

responsabilização de provedores de aplicações no Marco Civil garante que o 

não atendimento de uma notificação privada não seria suficiente, em regra, 

para tornar o provedor responsável por conteúdo de terceiro. Entendendo que 

essa engenharia garante um ambiente mais favorável à livre manifestação do 

pensamento. 

 

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 

 

140 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. As cinco faces da proteção à liberdade de expressão no Marco 

Civil da Internet. Disponível em: http://site.fdv.br/wp-content/uploads/2019/08/Artigo-Cinco-Faces-da-
Liberdade-de-Express%C3%A3o-no-Marco-Civil-da-Internet-Carlos-Affonso.pdf. Acesso em: 01 de 
novembro de 2021. Pg.07. 

141 Idem. 
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apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em 
contrário.142 

 

 

A liberdade de expressão é um direito humano, razão pela qual já estaria 

contemplada como fundamento da disciplina da rede no Brasil apenas pela 

redação do inciso II. 

O art. 3º, I, da Lei nº 12.965/14 determina que a disciplina do uso da 

internet no Brasil tem como um de seus princípios a “garantia da liberdade de 

expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da 

Constituição Federal”.143 

A liberdade de expressão, além de ser fundamento para a disciplina do 

uso da Internet no País, é também um dos princípios que devem reger essa 

disciplina. 

Na locução do mencionado artigo, observe-se que a garantia da 

liberdade de expressão será desempenhada nos termos da Constituição 

Federal. Uma vez incorporada a disciplina constitucional da liberdade de 

expressão ao Marco Civil da Internet, uma questão surge com grande 

evidência: o papel desempenhado pelo anonimato na rede e como 

compatibilizar o seu desenvolvimento com o texto constitucional que garante a 

liberdade de expressão, mas proíbe o discurso anônimo. 

O artigo 5º IV, da Constituição Federal, proclama ser "livre a 

manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato". Esse dispositivo 

traz para o Direito brasileiro a percepção de que o discurso anônimo não deve 

ser protegido.144 

Na raiz desse preceito, está a preocupação em se identificar quem é o 

autor de uma manifestação do pensamento para que o mesmo possa 

responder pelos eventuais abusos na expressão e danos que vier a causar. A 

 

142 (BRASIL). Art. 19, da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acessada em: 01 de 
novembro de 2021. 

143 (BRASIL). Art. 3, I, da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acessada em: 01 de 
novembro de 2021. 

144 (BRASIL). Art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http:<//www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acessado em: 01 de novembro 
de 2021. 
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vedação ao anonimato, vale lembrar, não foi introduzida no Direito brasileiro 

pela atual Constituição. A sua disposição decorre desde a Constituição de 

1891, em seu art. 72, § 12. 

Discorre Edilson Farias que o anonimato significa a ocultação maliciosa 

do próprio nome para fugir à responsabilidade pela divulgação de matérias que 

podem causar prejuízos a terceiros, é fácil deduzir que a finalidade precípua do 

princípio em tela é evitar que os autores de mensagens apócrifas fiquem 

imunes dos dados provocados à honra, à intimidade e bem-estar da sociedade, 

constituindo, assim, a identificação do agente comunicador um ônus da 

liberdade de expressão e comunicação. 145 

Nesse sentido, perfeitamente apropriada é a expressão de Daniel 

Sarmento sobre o modelo de tutela da liberdade de expressão desenhado pela 

Constituição de 1988, quando diz ser o da “liberdade com responsabilidade”. 

Ou seja, apenas se protegeria o discurso na justa medida em que se fizesse 

possível a identificação de seu autor para fins de se promover a consequente 

responsabilização por abusos cometidos na expressão do pensamento.146 

 

3.3 - Críticas ao Marco Civil da Internet    

O texto da Lei Federal 12.965/14 de 23 de abril de 2014, aprovada após 

longos debates sobre a necessidade de se regular o uso da internet no Brasil, 

intitulada como Marco Civil da Internet inicia-se com o comando legal de que 

nele se estabelecem os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

internet no Brasil.  

Ronaldo Lemos, professor da Fundação Getúlio Vargas, Doutor pela 

Universidade de São Paulo e especialista na área de tecnologia, em 2007 já 

defendia a regulamentação da utilização da internet e assim pontificou: 

 

(...) o caminho natural de regulamentação da rede, seguido por todos 
os países desenvolvidos, é primeiramente estabelecer um marco 
regulatório civil, que defina claramente as regras e responsabilidades 

 

145 FARIAS, Edilsom. Liberdade de Expressão e Comunicação – Teoria e Proteção Constitucional. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 183. 

146 SARMENTO, Daniel. Comentário ao artigo 5º, IV”. In CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; 

SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: 
Saraiva/Almedina, 2013, p. 259. 
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com relação a usuários, empresas e demais instituições acessando a 
rede, para a partir daí definir suas regras criminais. 147 

 

No entanto, o Marco Civil da Internet é alvo de críticas por parte de 

alguns doutrinadores, estudiosos e operadores do Direito. Dentre os 

doutrinadores que levantam críticas ao Marco Civil da Internet está Vitor Hugo 

Pereira Gonçalves. será seu ponto de vista aqui abordado. 

A relevante crítica levantada por Vitor Hugo Pereira Gonçalves, dentre 

outras, é quanto ao fato do Marco Civil da Internet repetir princípio, garantias, 

direitos e deveres constitucionais sem aprofundá-los.  

O Marco Civil da Internet, segundo Vitor Hugo, apresentar-se com 

características de uma Constituição Federal. Sendo um equívoco tratar estar 

Lei, mesmo que de forma informal, como uma Constituição da Internet. É certo 

que quem estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para quaisquer 

usos e tecnologias é a Constituição Federal do Brasil, não cabendo esta função 

a nenhuma lei infraconstitucional, nem mesmo a Lei 12.965/14. 148 

O Marco Civil é uma legislação infraconstitucional que deveria 

implementar e regulamentar a Constituição. Contudo, o Marco Civil da Internet, 

repete de forma descontextualizada princípios, garantias, direitos e deveres já 

previstos na Constituição Federal de 1988, fazendo isso sem aprofundá-los 

para as questões e problemas existentes de suas inserções nas tecnologias de 

informação e comunicação. 

Ou seja, conforme Vitor Hugo Pereira Gonçalves, o Marco Civil da 

Internet 

 não atualizou os princípios, garantias, direitos e deveres constitucionais, o que 

fez foi apenas transcrevê-los sem fazer os devidos enfrentamentos.149 

 

Bem se expressou Vitor Hugo Pereira Gonçalves quando disse que: 

 

O Marco Civil gastou tintas e tintas para reeditar princípios e 
regulamentações já existentes no ordenamento jurídico e que, 

 

147 LEMOS, Ronaldo. Internet brasileira precisa de marco regulatório civil. Artigo publicado em: 22 de 

maio de 2007. Disponível em: https://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2007/05/22/ult4213u98.jhtm. 
Acessado em: 30 de setembro de 2021. 

148 GONÇALVES, Victor Hugo Pereira, Marco civil da internet comentado – 1. ed. – São Paulo : Atlas, 

2017, p.08. 

149 Idem. 
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invariavelmente, já eram utilizadas para resolver questões e 
problemas de internet. 150 

 

O Marco Civil da Internet veio com o objetivo de regular as relações 

sociais entre os usuários de internet. Sabe-se que a internet é um fenômeno 

tecnológico recente que alterou de forma significativa as relações sociais. 

Notável mudança também ocorreu quanto às consequências oriundas de ações 

dentro das relações sociais.   

Exemplificando, situações que, no mundo físico, teriam determinada 

consequência, no âmbito virtual toma uma proporção consideravelmente maior. 

Ou seja, um comentário, sendo este depreciativo ou não, emitido 

pessoalmente, propagava-se apenas dentre as pessoas presentes naquele 

determinado ambiente físico e poderia até mesmo ser esquecido com o 

decorrer do tempo. O mesmo comentário proferido na internet, toma uma 

proporção extremamente maior, atingindo milhares de pessoas, além de 

perpetuar enquanto ali estiver, alcançando cada vez um número maior de 

usuários da internet.  

O que faz com que as relações sociais, históricas, políticas e 

econômicas sejam vistas com novas percepções, desdobramentos e 

amplificações. Dada essa nova realidade surge inúmeros questionamentos tais 

como: Quais os limites da liberdade de expressão? Como diferenciar direitos e 

deveres no mundo físico do mundo virtual?  Como lidar com essas situações já 

existentes nas relações sociais físicas, mas que tomam outra proporção nas 

relações virtuais? 

O Marco Civil da Internet deveria ter apresentado as respostas para 

estes questionamentos e tantos outros. Deveria ter buscado o entendimento   

dessa transição do mundo físico, o qual já era conhecido, para a novidade do 

espaço virtual. Contudo, essa é a maior crítica feita por diversos doutrinadores, 

dentre eles Vitor Hugo Pereira Gonçalves quando, se referindo ao Marco Civil 

da Internet, pontua que: 

 

Este não pode ser o lugar da resposta fácil, mas um lugar legislativo 
para a busca do entendimento dessa transição do mundo atual para o 

 

150 GONÇALVES, Victor Hugo Pereira, Marco civil da internet comentado – 1. ed. – São Paulo : Atlas, 

2017, p.08. 
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virtual. Contudo – e essa é a maior crítica que devemos fazer ao 
Marco Civil da internet – como marco regulatório, esse objetivo 
desejado não é alcançado. Nem sequer chegou perto. 151 

 

O Marco Civil da Internet é uma legislação que repete muitos preceitos 

constitucionais sem contextualizá-los com a realidade do que está se 

regulando, que é o uso da internet. Observa-se que esta Lei simplesmente 

repete princípios já consagrados na Constituição Federal.  

Pode-se apontar como exemplo o caso da liberdade de expressão 

regulada art. 2º, caput, e art. 3º, inciso I ambos da Lei 12.965/14, já afirmada no 

art. 5º, IV e IX, da CF. Essa repetição também ocorre no que tange a outros 

temas regulados pela Lei 12.965/14. Como por exemplo a proteção à 

privacidade, à livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, o 

acesso à informação.152 

 Fato é que os direitos à liberdade de expressão, privacidade, vida 

privada, de acesso à informação, por exemplo, são universais e já garantidos 

pela Constituição Federal Brasileira a todos os cidadãos, usuários de internet 

ou não. Ocorre que, não há nova contextualização desses direitos. Não há 

sequer tentativa de explicá-los, diferenciá-los ou de relacioná-los com as 

práticas características do uso da internet. 153 

Lamentavelmente, o Marco Civil, mesmo quando fala em princípios, não 

consegue construir sentidos e valores em suas normas. Ocorreu que, apesar 

da divulgação de que o Marco Civil da Internet foi um texto construído pelos 

usuários de internet, contou com muitas alterações antes de ser votado. 

Emendas e negociações parlamentares acarretaram numa Lei que deixou sem 

respostas muitas discussões e sem atenção muitos conceitos de suma 

importância. 154 

A Lei 12.965/14, começa a introduzir o assunto "liberdade de expressão" 

em seu 2º artigo. Partindo do pressuposto de que a liberdade de expressão é a 

base do meio de comunicação na internet, sendo este um local de 

 

151 GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Marco civil da internet comentado – 1. ed. – São Paulo : Atlas, 

2017, p.06. 

152 GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Marco civil da internet comentado – 1. ed. – São Paulo : Atlas, 

2017, p.06 

153 Idem. 

154 Idem. 
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comunicação, troca de conteúdo, manifestação e liberdade, esta relaciona-se 

diretamente com a democracia digital.   

Em se tratando de democracia, válido dar destaque às palavras de 

Bobbio o qual entendendo que pior que não ter democracia é o excesso dela, 

afirmou: "Nada ameaça mais matar a democracia que o excesso de 

democracia".155 Sendo a internet um ambiente de manifestação e de liberdade, 

é de suma importância que o Marco Civil garanta e discipline o uso da mesma, 

a fim de evitar excessos. 

O artigo terceiro da referida Lei, trata de disciplinar o uso da internet. Em 

seus incisos são enumerados os princípios que devem ser observados para a 

disciplina do uso da internet. No entanto, a mera enumeração de princípios já 

instituídos na Constituição Federal, sem qualquer contextualização com o uso 

da internet, não passa de uma repetição desnecessária.156 

Disciplinar a internet não é somente dizer o que será resguardado, mas 

como será resguardado, de acordo com necessidades específicas e 

problemáticas já identificadas. Disciplinar a internet sem apresentar qual o 

objetivo a ser alcançado, não passa de uma norma sem função e sem 

sentido.157 

Quando se trata de disciplinar o uso da internet, está se tratando de 

garantir a liberdade de expressão, de comunicação e a manifestação de 

pensamento. Porém, tais garantias já estão previstas na Constituição Federal 

de 1988 e o questionamento é: se já existe esta determinação na Constituição 

por quê repeti-la em uma lei infraconstitucional tal como a Lei 12.965/14? 

Questionamento este que surge a todo tempo na análise do Marco Civil da 

Internet, a qual deveria buscar contextualizar tais princípios constitucionais com 

as novas práticas de uma sociedade totalmente diversa daquela de 1988. 

 

3.4 – A necessidade de se limitar a liberdade de expressão 

 

155 VITULLO, Gabriel e SCAVO, David. O liberalismo e a definição bobbiana de democracia: elementos 

para uma análise crítica. Publicado em 13 de abril de 2014. Disponível em: 

https:<//www.scielo.br/j/rbcpol/a/yPjFTyzWVF4X9N39wHjzdQt/?lang=pt>. Acessado em: 30 de 

setembro de 2021. 

156 GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Marco civil da internet comentado – 1. ed. – São Paulo : Atlas, 

2017, p.21. 

157 Idem. 
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De forma preliminar questiona-se qual papel e alcance da internet na 

sociedade da informação. Com a expansão da rede mundial de computadores 

e posteriormente da tão conhecidas redes sociais, as quais tornaram-se um 

dos principais meios de comunicação e informação, lamentavelmente houve 

um considerável aumento de casos de ofensa à honra e intolerância de toda 

ordem.158 

O que se observa é que com a mesma rapidez que se expandiu o uso 

da rede mundial de computadores, se intensificou o discurso do ódio, e agora 

no âmbito virtual e com consequências ainda mais amplas.  

A internet tornou-se um importante meio para a manifestação de ideias e 

por isso teve sua liberdade bastante protegida. No entanto, o discurso do ódio 

tornou-se cada vez mais presente, colocando em questão os limites que o uso 

da internet e com ela a liberdade de expressão deveria ter. 

O discurso do ódio consiste na manifestação de ideias que incitam à 

discriminação, o preconceito e o racismo. A manifestação de pensamento 

consiste na externalização destes, ultrapassando a mera emoção ou ódio sem 

discurso.159 

Neste último caso, seria inconcebível a intervenção jurídica de 

pensamentos, uma vez que a todos é assegurado o direito ao pensamento. No 

entanto, o direito à liberdade de expressão deve sim ser limitado, e aí deve 

haver intervenção jurídica, uma vez que o discurso do ódio tem como 

característica o ataque à dignidade da pessoa humana e com isso violação dos 

direitos fundamentais. 

Os discursos de ódio são carregados de palavras que vêm com o intuito 

de insultar, intimidar e/ou assediar seja em virtude de raça, cor, nacionalidade, 

orientação sexual, religião, posicionamento político ou por vezes sem sequer 

um motivo aparente, com a mera intenção de instigar a violência. Ou até 

mesmo um erro cometido e moralmente repudiado é alvo de ataques no 

 

158 SANTOS, Marco Aurélio Moura dos; SILVA, Mônica Tereza Mansur. Discurso do Ódio na Sociedade 

da Informação Preconceito, discriminação e racismo nas redes sociais. P.01 Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=dc1f1e86d49bb24c. Acessado em: 01/10/2021.  

159 SANTOS, Marco Aurélio Moura dos; SILVA, Mônica Tereza Mansur. Discurso do Ódio na Sociedade 

da Informação Preconceito, discriminação e racismo nas redes sociais. P.01 Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=dc1f1e86d49bb24c. Acessado em: 01/10/2021. 
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“Tribunal da Internet” que está sempre a postos para julgar e proferir 

ataques.160 

Cabe observar que a incitação ao ódio por vezes apresenta-se de forma 

subliminar e não tão clara, o que dificulta sua identificação. Este discurso de 

ódio implícito pode ser uma barreira para a caracterização da agressão. 

Neste contexto, válido fazer uma distinção. O discurso do ódio apresenta 

duas consequências, a saber, o insulto e a instigação. O insulto diz respeito ao 

destinatário inicial, a própria vítima da agressão virtual. A instigação é o efeito 

decorrente do discurso do ódio e está voltado a possíveis leitores que não se 

enquadram como vítimas, e com aquele conteúdo são convidados a participar 

de tal conduta de ataque ampliando com isso sua propagação.161 

Em suma, o discurso do ódio é uma forma especial de propagação do 

mal e o meio informacional tem papel fundamental na sua propagação na atual 

conjuntura.  A fim de entender tudo isso mais uma vez se faz importante fazer 

um estudo das raízes, ou seja, a natureza do mal. 

 

3.5 - A natureza do mal 

 

O ódio não é questão nova na sociedade e para este entendimento se 

faz necessário discutir sobre a natureza do mal. 

Objetivando apreciar a conceituação do mal, mister se faz perpassar 

pelos pensamentos filosóficos de Aurélio Agostinho de Hipona, Friedrich 

Wilhelm Joseph Schelling e Paul Ricoeur abrangendo, desta forma, parte do 

pensamento filosófico sobre o mal, analisando o pensamento medieval, com 

Agostinho, o moderno, com Schelling e por fim o contemporâneo, com Ricoeur.  

Isso no intuito de responder sobre a existência do mal e sua natureza, 

traçando parâmetros que nos permitam entender a relação entre o mal, o bem 

e a liberdade humana e o processo de geração do mal com a possível 

dependência do mal para com a ação do homem no exercício de sua liberdade. 

 

160 BRUGGER, Winfred. Proibição e proteção do discurso do ódio? Algumas observações sobre o 

direito alemão e o americano. Revista de Direito Público 15/117. Tradução de Maria Ângela Jardim de 
Santa Cruz Oliveira. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, ano quatro, jan/mar, 2007. 

161 SANTOS, Marco Aurélio Moura dos; SILVA, Mônica Tereza Mansur. Discurso do Ódio na Sociedade 

da Informação Preconceito, discriminação e racismo nas redes sociais. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=dc1f1e86d49bb24c. Acessado em: 01/10/2021, p.03. 
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Ao questionarmos sobre a existência do mal, de certo observando a 

realidade em nossa volta, a violência, os crimes hediondos, a ganancia que 

leva um ser humano a explorar outro, fatalmente seriamos levados a 

responder: o mal existe e está a nossa volta.  

Para Agostinho o mal não existe, sendo o mal apenas a privação do 

bem. Do seu ponto de vista, o bem é o único princípio existente, sendo que sua 

suprema perfeição está em Deus, o Sumo Bem. Para ele o mal é, portanto, 

obra da liberdade do homem, seja ele sujeito ou objeto deste mal, não existindo 

por si só, mas estando intrinsecamente ligada a liberdade do homem, que cria 

o mal quando se afasta do bem. Ou seja, a natureza do mal está, no próprio 

homem e na sua liberdade. 162 

Assim como para Agostinho, Schelling entende que o mal está na 

liberdade, no entanto diferente de Agostinho, o qual entende que o mal é a 

privação do bem provocada pela livre escolha do homem, pelo afastamento de 

Deus, para Schelling a natureza do mal está na livre escolha do homem 

provocando a inversão de sua natureza. Segundo Schelling A causa do mal 

está no livre arbítrio gozado pelo homem. Fazendo uma ponte com o conhecido 

pecado original explica que o homem tendo a oportunidade de escolher entre o 

bem e o mal, escolheu o mal, provocando uma inversão na sua natureza. 163 

Por fim, Paul Ricoeur entende que a natureza do mal está na liberdade 

do homem. O mal se torna existente a partir da prática do homem que o cria a 

partir de atitudes eticamente corrompidas. Portanto liberdade e mal são dois 

termos que se implicam mutuamente, sendo que o mal só passa a existir a 

partir da ação do homem fundada em sua liberdade.164 

De fato, o mal é cometido, mas também é sofrido, sentido. Ainda que o 

ser humano não esteja na origem do mal, a verdade é que é quem o pratica; o 

mal se manifesta nos seus atos existenciais e, por isso mesmo, o mal é obra da 

sua liberdade.  

 

162 SANTOS, Alex Cristiano dos; DINIZ, Elder Alves. O problema da existência e natureza do mal nos 

pensamentos de Agostinho, Schelling e Ricoeur. Publicado em: 12 de novembro de 2011. Disponível 
em: https://pensamentoextemporaneo.com.br/?p=1980. Acessado em: 01/10/2021. 

163 Idem. 

164 Idem. 
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Portanto, o mal não existe, nem preexiste, pelo menos por si só. Sua 

existência está ligada a ação do homem enquanto ser livre que, na sua 

liberdade, se afasta do bem, conforme Agostinho ou age de maneira 

eticamente corrompida, conforme Ricoeur, gerando o mal. 

 

3.6 - O homem é mal por natureza  

 

Através da análise da obra Leviatã evidente a percepção de Thomas 

hobbies quanto a natureza humana bem como a necessidade do surgimento de 

um Estado absoluto para ditar normas e com elas frear os impulsos humanos e 

sua maldade, uma vez que, para Hobbes o homem e mal por natureza.  

Na visão de Hobbes, o homem é mal, e vê o outro ser de sua mesma 

espécie como um inimigo, uma ameaça constante. Neste estado natural, tudo é 

a todos permitido e vigora a lei da sobrevivência. Hobbes então diz sobre a 

necessidade de um poder que esteja acima de cada homem natural e 

legitimado ao menos pela maioria.165 

Neste contexto surge o Estado, o qual é hoje no Brasil composto pelo 

poder Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. Nessa seara questiona-se a 

possibilidade de se definir o homem hobbesiano a partir do atual contexto. 

Seriam as organizações pluriofensivas uma nova personificação de Leviatã de 

Hobbes? 

A obra Leviatã foi publicada em 1651 na França. A concepção central 

desta obra era mostrar a concepção hobbesiana do homem e justificar o 

surgimento do Estado Civil demonstrando a natureza humana como 

extremamente má de forma nata. 166 

O homem para Hobbes é egoísta, presunçoso e intimidador. Em seu 

estado natural não há limites para suas ações, sendo necessário um alguém 

superior para impor limites à sua liberdade, sendo esse alguém o Estado.167 

Abra-se um parêntese para fazer uma ligação em tudo que foi dito até 

aqui com relação a maldade humana, a necessidade de limites à sua liberdade. 

 

165 SILVA, Luiz Antônio da. Natureza humana e justificação do Estado em Thomas Hobbes. Volume II, 

nº 1, jan-jul 2013. Editora Athenas, p. 224. 

166 Idem. 

167 Idem. 
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Não é difícil fazer uma ligação com as situações vividas no século XXI e o 

dilema da liberdade de expressão na internet. 

Para Thomas Hobbes, a liberdade humana parece ilimitada: 

 

“... liberdade que cada homem possui de usar seu próprio 
poder, da maneira que quiser, para preservação de sua própria 
natureza, ou seja, de sua vida; e consequentemente de fazer 
tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem 
como meios adequados a esse fim.”168 

 

O contexto em que foi escrita a obra Leviatã, tratava-se de uma 

sociedade ambiciosa que de forma desmedida e sem limites queria apossar-se 

de bens materiais alheios a fim de, talvez, só medir forças ou competir. 169 

Fazendo um paralelo mais uma vez com os tempos atuais, o que se 

observa é que na era digital a disputa é de não somente dar sua opinião, mas a 

impor, se expressar, porém, sem limites, opinar na vida alheia, e isto também 

de forma desmedida, e por diversas vezes, de forma maldosa. 

Na visão de Hobbes, o homem natural é desprovido de leis que controle 

seus instintos. Em suas palavras, definindo como pensa e entender o homem 

natural, “onde não há poder comum não há leis, e onde não há leis não há 

injustiça.”170 

Desta forma, inevitável é trazer à tona a questão sobre a necessidade de 

se regular o espaço virtual e implementá-lo sempre que necessário ante aos 

atos concretos, não permitindo assim que seja entendida como uma terra sem 

lei. Se for considerar uma possível natureza má nata, conforme lecionado por 

Thomas Hobbes, isso esse faz ainda mais primordial. 

O homem segundo Hobbes é mau. É o chamado “homos Lopus homini”, 

o que quer dizer que o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, busca o 

homem todas as vantagens para sobreviver.  Para alcançar seus objetivos, 

 

168 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma,poder de um Estado eclesiástico e civil. São Paulo: 

Nova Cultural 1999. Tradução João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva, p.89. 

169 SILVA, Luiz Antônio da. Natureza humana e justificação do Estado em Thomas Hobbes. Volume II, 

nº 1, jan-jul 2013. Editora Athenas, p. 225. 

170 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma,poder de um Estado eclesiástico e civil. São Paulo: 

Nova Cultural 1999. Tradução João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva, p.77. 
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segundo Hobbes, o homem natural usa dos mais variados artifícios, sejam eles 

a força física, intelectual ou a inteligência. 171 

No estado natural o homem está isento de qualquer lei que possa 

mantê-lo seguro e livre na convivência. E enquanto permanecer o homem 

nesse estado, sem lei, o sentimento que prevalece é o de guerra.172 

Ante o exposto, questiona-se: seria o discurso do ódio uma tentativa de 

sobrevivência no mundo virtual. 

Cumpre destacar que, no estado de natureza não há o conceito de 

justiça ou injustiça, tudo é permitido e todos possuem o mesmo direito a tudo. 

O Homem de Leviatã é determinado por impulsos inatos.173 

Bem, o homem natural, ao mesmo tempo em que vive em constante 

guerra e desconfiança, também deseja paz e segurança. Desta forma, 

necessário se faz sair do estado de homem natural, e através de um pacto 

passar a condição de homem civil, sendo regido por leis que delimitam suas 

ações, levando-o a abandonar os instintos e adotar os meios da razão. Assim, 

é preciso sair do estado de natureza e construir a sociedade civil. Aqui 

podemos, fazendo uma referência com o tema em loco, perceber a importância 

de sair de uma terra livre como era entendida a internet para uma regulada 

pelo Marco Civil, apesar de suas falhas. 

A justiça característica do Estado Civil, onde há leis que limitam as 

ações humanas, é gesto de respeito, harmonia entre as relações do homem 

com seu semelhante, o que não ocorre numa realidade como o estado natural 

marcada por impulsos e instintos. 

Hobbes reconhece que os homens não são propensos naturalmente à 

convivência social. Pensamento este que é perfeitamente compreensível, 

considerando por exemplo o contexto histórico em que foi escrita a obra 

Leviatã. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, a Ditadura 

Militar. 174 

 

171 SILVA, Luiz Antônio da. Natureza humana e justificação do Estado em Thomas Hobbes. Volume II, 

nº 1, jan-jul 2013. Editora Athenas, p. 226. 

172 Idem. 

173 SILVA, Luiz Antônio da. Natureza humana e justificação do Estado em Thomas Hobbes. Volume II, 

nº 1, jan-jul 2013. Editora Athenas, p. 228. 

174 Idem. 
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Inevitavelmente se questiona: como explicar tamanha barbárie? Como 

entender tantas torturas? Isto numa luta contra um ser da sua mesma espécie. 

Não seria somente caso de lei da sobrevivência. Seria luta por poder ou há 

algo além? De certo, para Hobbes, o homem, mesmo que viva em sociedade, 

mesmo que assine um pacto de transferência de direitos, continuaria sendo 

naturalmente mau. Permaneceria com o desejo de prejudicar a fim de se 

sobressair.175 

Como conclusão, percebe-se que o homem que Hobbes discursou no 

século XVII, é o mesmo homem do século XXI o qual necessita também de um 

poder superior para conter sua força, seus impulsos, seus desejos. Fato é que 

sem o poder cairá a sociedade em anarquismo. O mundo sem leis se torna um 

caos. Assim o homem guerrearia constantemente, vigorando a lei do mais 

forte, onde sobreviverá aquele que possui alguns requisitos, pois avaliando o 

avanço da civilização, em pleno século XXI, percebe-se que a inteligência 

humana permitiu a criação de mais armas de batalha, sem dúvidas, a internet 

uma delas e talvez uma das principais. 

 

3.7 - O discurso de ódio 

 

A sociedade inevitavelmente se divide em grupos sociais distintos que 

se caracterizam pelas suas individualidades. A convivência com a 

fragmentação social pode gerar pontos de conflito, como o discurso de ódio. 

O chamado discurso de ódio é tema que vem ganhando atenção e tem 

se tornando com frequência foco de análise e debates, estando ele presente 

tanto no ambiente virtual quanto fora dele. Contudo, indubitavelmente no 

âmbito virtual, este toma proporções muito maiores.  

Conforme Rosane Leal da Silva, genericamente, esse discurso se 

caracteriza por incitar a discriminação contra pessoas que partilham de uma 

característica identitária comum, como a cor da pele, o gênero, a opção sexual, 

a nacionalidade, a religião, entre outros atributos.176 

 

175 SILVA, op.cit, p. 229. 

176 SILVA, Rosane Leal da. Discursos de ódio em redes sociais: jurisprudência brasileira. Rev. direito 

GV, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 445-468, dez.2011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1808-
24322011000200004>. Acesso em: 02 de novembro de 2021. 
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Nas manifestações de ódio o discurso busca caracterizar de forma 

depreciativa a característica que, por ventura, é comum ao grupo, seja ela 

subjetiva ou explícita objetivando ferir a identidade do indivíduo e como ele 

quer se autoafirmar perante a sociedade.177 

Pode-se afirmar que o discurso de ódio é motivado por preconceitos, 

ofensas, discursos mordazes contra uma determinada pessoa ou até mesmo 

um grupo. Isso em razão das suas características.178 

André Glucksmann em sua obra “O Discurso do Ódio” afirma:  

O ódio existe, todos nós já nos deparamos com ele, tanto na escala 
microscópica dos indivíduos como no cerne de coletividades 
gigantescas. A paixão por agredir e aniquilar não se deixa iludir pelas 
magias da palavra. As razões atribuídas ao ódio nada mais são do 
que circunstâncias favoráveis, simples ocasiões, raramente ausentes, 
de liberar a vontade de simplesmente destruir. 179 

 

De certo, uma grande variedade de tópicos pode se enquadrar na 

definição de discurso de ódio, por exemplo, as calúnias e insultos que são 

facilmente identificáveis.180 

As definições de discurso de ódio podem ser extremamente amplas, 

podendo se tratar de discursos dirigidos contra um determinado grupo ou 

indivíduo com base em suas características físicas ou em seus 

comportamentos e pensamentos considerados fora dos padrões normativos 

pré-estabelecidos como normais ou aceitáveis. 181 

O discurso de ódio está de fato atrelado diretamente ao incitamento à 

violência, seja em massa ou individual, causando danos físicos e emocionais a 

um indivíduo ou um grupo externo.  Contudo, o alvo é sempre o coletivo. 

Mesmo que a ofensa seja dirigida a um indivíduo, o intuído da ofensa por vezes 

é atingir o todo. Ou seja, o coletivo de pessoas daquele mesmo grupo social 

 

177 MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. Liberdade de expressão e discurso do ódio. São Paulo: RT, 2009. 

178 RUEDIGER, M. A.; GRASSI, A. (Coord.). Discurso de ódio em ambientes digitais: definições, 

especificidades e contexto da discriminação on-line no Brasil a partir do Twitter e do Facebook. Policy 
paper. Rio de Janeiro: FGV DAPP, 2021, p.11. 

179 GLUCKSMANN, André. O Discurso do ódio. Rio de Janeiro: Difel, 2007, p. 11. 

180 RUEDIGER, M. A.; GRASSI, A. (Coord.). Discurso de ódio em ambientes digitais: definições, 

especificidades e contexto da discriminação on-line no Brasil a partir do Twitter e do Facebook. Policy 
paper. Rio de Janeiro: FGV DAPP, 2021, p.11 

181 NERIS, N. (coord); VALENTE, M.; CRUZ, F.; OLIVA, T. Outras vozes: gênero, raça, classe e 

sexualidade nas eleições de 2018. InternetLab, São Paulo, 2019. Disponível em: 
https://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2019/10/OutrasVozes_2018.pdf. Acesso em 
10/09/2021. 
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vulnerável. O discurso se torna um ataque amplo através da difusão, não 

atingindo apenas o individual, mas sim a coletividade daquele grupo. 182 

Uma definição encontrada na doutrina com relação aos discursos de 

ódio diz que são manifestações que avaliam negativamente um grupo 

vulnerável ou um indivíduo enquanto membro desse grupo. Isso no intuito de 

estabelecer este como menos digno de direitos, oportunidades ou recursos. E 

desta forma, legitimar a prática de discriminação ou violência 183 

Os alvos dos discursos de ódio são comumente aqueles em situação de 

vulnerabilidade social e econômica, como por exemplo: negros, indígenas, 

homossexuais, mulheres e minorias religiosas.184 

Discursos e práticas discriminatórios contra minorias estão relacionados 

diretamente aos contextos sociais e políticos em que se expressam. A 

pluralidade na forma como os discursos de ódio se manifesta em diferentes 

contextos é um fator que torna ainda mais árdua tarefa de formular estratégias 

de combate à disseminação de ódio, ocorra este no ambiente real ou no 

ambiente virtual.185 

O discurso de ódio conforme Rosane Leal da Silva precisa ser 

externalizado pelo emissor para ser caracterizado como tal: 

 
O discurso de ódio compõe-se de dois elementos básicos: 
discriminação e externalidade. É uma manifestação segregacionista, 
baseada na dicotomia superior (emissor) e inferior (atingido) e, como 
manifestação que é, passa a existir quando é dada a conhecer por 

outrem que não o próprio autor.186 
 

Fato é que a existência do ódio é algo real e a sua capacidade de 

transformar a sociedade depende de como ele é divulgado. O discurso de ódio 

 

182 RUEDIGER, M. A.; GRASSI, A. (Coord.). Discurso de ódio em ambientes digitais: definições, 

especificidades e contexto da discriminação on-line no Brasil a partir do Twitter e do Facebook. Policy 
paper. Rio de Janeiro: FGV DAPP, 2021, p.13. 

183 LUCCAS, Vitor Nóbrega; GOMES, Fabrício Vasconcelo.; SALVADOR, João Pedro Favaretto. Guia de 

análise de discurso de ódio. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2020. Disponível em: 
<https://www.conib.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Guia-de-An%C3%A1lise-de-Discurso-de-
%C3%93dio.pdf>. Acesso em: 02 de novembro de 2021. 

184 RUEDIGER,op.cit, p.12. 

185 RUEDIGER,op.cit, p.14. 

186 SILVA, Rosane Leal da. Discursos de ódio em redes sociais: jurisprudência brasileira. Rev. direito 

GV, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 445-468, dez.2011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1808-
24322011000200004>. Acesso em: 02 de novembro de 2021. 
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é uma forma especial de sua propagação e o meio informacional tem 

relevância estrutural no atual contexto histórico.187 

 

3.7.1 – O discurso de ódio no ambiente virtual 

 

Um ponto que merece destaque são as especificidades do discurso de 

ódio no ambiente virtual. Como já dito, indubitavelmente, no âmbito virtual, os 

discursos de ódio tomam proporções muito maiores. O fato de os agressores 

digitais terem seus próprios seguidores, que na sua maioria são admiradores, 

aumentam o alcance da ofensa proferida por este. 

Fato este que traz preocupação, uma vez que a incitação à violência é, 

indubitavelmente, diferente quando realizada por um único indivíduo de forma 

quase que imperceptível pelo todo, de quando utilizada enquanto uma espécie 

de campanha de ódio, coordenada por uma multidão digital. 

A questão do discurso de ódio é muito anterior à internet, porém, a 

proliferação das mídias digitais e o uso intensivo de redes sociais, de certo, 

trouxeram questões específicas para sua discussão e combate.188 

O discurso de ódio ganha novas nuances quando se manifesta em 

ambientes digitais. Algumas características das mídias digitais são 

componentes importantes que podem contribuir para a prática e a circulação de 

discursos de ódio, bem como sua proliferação, tais como, a anonimidade e a 

invisibilidade. 

  A anonimidade dos usuários da internet, ainda que parcial, encoraja, 

uma vez que traz a sensação de diminuição da possibilidade de reação e 

possível impossibilita de confronto físico entre agressor e vítima. A 

invisibilidade expressa pela não presença visual do agressor e da vítima torna 

os ataques mais fáceis de serem efetivados, uma vez que os efeitos dos 

mesmos na vítima não são visíveis para quem o realiza.  

 

187 SANTOS, Marco Aurélio Moura dos; SILVA, Mônica Tereza Mansur. Discurso do Ódio na Sociedade 

da Informação Preconceito, Discriminação e Racismo em Redes Sociais. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=dc1f1e86d49bb24c>. Acesso em: 02 de novembro de 
2021. 

188 RUEDIGER, M. A.; GRASSI, A. (Coord.). Discurso de ódio em ambientes digitais: definições, 

especificidades e contexto da discriminação on-line no Brasil a partir do Twitter e do Facebook. Policy 
paper. Rio de Janeiro: FGV DAPP, 2021., p.19. 
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Assim, os discursos de ódio no ambiente virtual, por sua invisibilidade e 

anonimidade parcial podem trazer a sensação de ser menos real, com menos 

implicações do que de fato possui. 

Outra característica do discurso de ódio online é a criação de 

comunidades por afinidades, inclusive de ódio, sem barreiras geográficas, 

caracterizada pelo baixo custo de tempo e dinheiro para veiculação desse tipo 

de discurso e a instantaneidade que os meios digitais possibilitam.189 

A facilidade de acesso a recursos de comunicação digital, que 

economiza tempo e dinheiro tanto na organização quanto na proliferação dos 

discursos de ódio também é um fato considerável.190 

Outra característica das plataformas digitais que pode contribuir para a 

circulação de discursos de ódio é quanto à sua lógica de funcionamento. 

Baseada em algoritmos cuja gestão da visibilidade dos conteúdos está 

relacionada diretamente às preferências dos usuários, ou seja, a medida que 

determinada pessoa consume um tipo de conteúdo, mais conteúdos como 

aqueles são direcionados à mesma.191 

A lógica algorítmica das redes sociais pode, desta forma, induzir os 

usuários a uma leitura equivocada da opinião predominante na sociedade 

como um todo. Se, por meio das redes sociais, percebe-se que a maioria das 

pessoas aprova determinados tipos de comportamentos sociais, tende-se a 

concluir que aquele comportamento pode ser considerado como padrão 

socialmente adequado.  

Desta forma, ao se deparar com um discurso de ódio em sua timeline, e 

vendo sua aprovação e por vezes até mesmo sua veneração, possivelmente o 

expectador tende a se sentir confortáveis em emitir os mesmos discursos de 

ódio, ainda mais quando percebe que esse tipo de comportamento nas redes 

pode gerar recompensas sociais naquele ambiente, tais como curtidas e 

compartilhamentos. Numa geração onde o número de curtidas é confundido 

com admiração e aprovação, isso torna-se uma ferramenta muito perigosa. 

 

189 RUEDIGER, M. A.; GRASSI, A. (Coord.). Discurso de ódio em ambientes digitais: definições, 

especificidades e contexto da discriminação on-line no Brasil a partir do Twitter e do Facebook. Policy 
paper. Rio de Janeiro: FGV DAPP, 2021, p.20. 

190 Idem. 

191 GILLESPIE, Tarleton. A relevância dos algoritmos. Editora Parágrafo. São Paulo, Brasil, v. 6, n. 1, p. 

95-121, jan./abr. 2018. 
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A grande diferença entre o discurso de ódio na esfera real para a esfera 

virtual está no fato de que, o discurso de ódio em plataformas virtuais acontece 

primeiro e é combatido apenas depois de sua circulação. Já no contexto off-

line, o discurso de ódio tende a ficar fora do circuito da grande mídia, 

circulando apenas de forma marginal. 

Dada a amplitude que uma opinião alcança no ambiente virtual, 

indiscutível é o fato de que esta prática merece atenção e o devido cuidado. 

Neste diapasão, as discussões sobre o tema vêm sempre acompanhadas da 

relação entre liberdade de expressão versus discursos de ódio. 

 

3.8 – A cultura do cancelamento 

 

A cultura do cancelamento pode ser entendida como uma pretensão de 

correção. Ou seja, pode ser entendida como um acerto público de contas e um 

pedido de ajustamento de condutas em relação à alguma transgressão social 

que não passou por um controle adequado nos canais tradicionais.192 

Nesse contexto, a cultura do cancelamento é uma prática social atual 

possibilitada e potencializada a partir do uso da tecnologia de comunicação 

digital, especialmente partir do uso das interações humanas conhecidas como 

redes sociais.193 

Para o linchamento e o cancelamento digitais se requer, em primeiro 

lugar, um grupo de pessoas que estejam unidas em torno de algum sentido 

normativo específico. Essa vinculação pode se dar por critérios identitários, tais 

como: cor, etnia, gênero, orientação sexual, posição política. Ou seja, 

motivadas pela percepção de que todos estão identificados entre si por algum 

aspecto essencial da sua própria persona social, ou por critérios circunstanciais 

 

192 RODRIGUES, Cristiano. Pode o cancelado cancelar? Publicado em 11 de agosto de 2020. Disponível 

em: <https://gamarevista.uol.com.br/sociedade/pode-o-cancelado-cancelar/>. Acesso em: 02 de 
novembro de  2021. 

193 CAMILLOTO, Bruno; URASHIMA, Pedro. Liberdade de expressão, democracia e cultura do 

cancelamento. Revista de Direito da Faculdade Guanambi. Disponível em: 
<http://revistas.faculdadeguanambi.edu.br/index.php/Revistadedireito/article/view/317>. Acesso em: 
02 de novembro de 2021. 
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que em determinado contexto social fazem a convergência dos indivíduos no 

movimento de cancelar algo ou alguém.194 

Em ambos os casos, o cancelamento se revela como uma ação na qual 

há convenções e normas que regem a interação entre seus membros e que 

servem de referência para avaliar terceiros. 

Outrora, há uma dimensão moral já que o cancelamento é resposta à 

não-observância de alguma norma tida por um grupo identitário como 

fundamental para atendermos ao respeito às obrigações recíprocas, isto é, 

àquilo que devemos uns aos outros em sociedade. O grupo que ‘cancela’ parte 

da premissa de que, pelo menos naquele ato/momento específico, é 

moralmente superior a quem ou ao que está sendo cancelado.195 

Um elemento fundamental dessa prática é que a resposta ao 

comportamento ou ação reprovável tem por objetivo retirar a influência de 

quem está sendo avaliado tanto nas redes sociais quanto para além delas. Isso 

é feito, principalmente, por boicotes ou pressão pela adoção de medidas 

disciplinares.196 

Há a defesa de que apesar do boicote social ser a marca da cultura do 

cancelamento, há uma prática social anterior que lhe é fundamental, qual seja, 

a crítica às autoridades e figuras públicas, fundada pelo desejo de reafirmar 

quais são as normas de convívio social. Essa atitude de crítica é compatível e 

necessária à proteção da liberdade de expressão, quando estamos falando da 

regulação da expressão pelo Estado. 197 

Contudo, insta salientar que não cabe a sociedade, agir como julgadora 

e em desatenção às normas jurídicas brasileiras excederem no seu direito à 

liberdade de expressão. Os excessos fatalmente trazem consequenciais, por 

vezes irreparáveis.  

 

194 GOMES, Wilson. O cancelamento da antropóloga branca e a pauta identitária. Publicado em: 

11/08/2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/08/o-cancelamento-da-
antropologa-branca-e-a-pauta-identitaria.shtml>. Acesso em: 02 de novembro de 2021. 

195 Idem. 

196 ROMANO, Aja. Por que não podemos parar de brigar pelo cancelamento da cultura.  Publicado 

em: 25/08/2020. Disponível em: https://www.vox.com/culture/2019/12/30/20879720/what-is-cancel-
culture-explained-history-debate. Acesso em: 11/10/2021. 

197 CAMILLOTO, Bruno; URASHIMA, Pedro. Liberdade de expressão, democracia e cultura do 

cancelamento. Revista de Direito da Faculdade Guanambi. 
Disponível em: http://revistas.faculdadeguanambi.edu.br/index.php/Revistadedireito/article/view/317. 
Acesso em: 11/10/2021. 
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Não cabe aos usuários da internet agirem como se estivessem formando 

um “Tribunal Virtual”, não medindo as consequências de seus atos e usando de 

atos injustos para buscar determinada justiça social, sendo notória a 

contradição. Indubitavelmente a liberdade de expressão exige limites. 

De acordo com o dicionário australiano Macquarie, a chamada "cultura 

do cancelamento" foi eleita o termo do ano de 2019, e não é para menos. 

Mesmo não tendo um marco exato de origem, a cultura do cancelamento 

aparentemente teve início a partir da mobilização de vítimas de assédio e 

abuso sexual (Movimento #MeToo), que ganhou maior visibilidade em 2017 por 

força das denúncias realizadas em Hollywood.198 

Desde então, mesmo o Movimento “#MeToo” traduzindo a coragem de 

se expor problemas há anos escondidos, a cultura do cancelamento vem 

seguindo um caminho que aparentemente diferencia-se da iniciativa de 

conscientização e debate de assuntos relevantes no âmbito digital e no âmbito 

real, como assédio, racismo, homofobia, dentre outros.199 

A busca pelo direito constante e os efeitos jurídicos da cultura do 

cancelamento, relatam de como a luta pelo direito rejeitado, faz com que as 

pessoas ultrapassam o limite da dignidade humana. Fato é que as pessoas 

ficaram tanto tempo privadas do direito de se expressarem, que agora qualquer 

ato que a faça entender que esse direito esteja sendo ameaçado é um sinal 

para colocar em prática a chamada “cultura do cancelamento”, não dando a 

devida atenção aos efeitos jurídicos oriundos de atitudes abusivas por parte 

dos canceladores e os efeitos emocionais causados aos cancelados.200 

O cancelamento pode ocorrer de forma virtual ou não. Contudo, devido 

ao grande alcance que tal ato atinge quando praticado no ambiente virtual, este 

apresenta-se de forma consideravelmente mais grave. Por vezes esse 

cancelamento virtual toma proporções gigantescas, das quais saem do limite 

da internet e ocasionam em problemas emocionais, psicológicos e judiciais. 

 

198 SILVA, Thays Bertoncini da; HONDA, Erica Marie Viterito. O “Tribunal da Internet” e os efeitos da 

cultura do cancelamento. 
Publicado em 30/07/2020. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/331363/o--tribunal-
da-internet--e-os-efeitos-da-cultura-do-cancelamento>. Acesso em: 03 de novembro de 2021. 

199 Idem. 

200 CAMILO, Alana. A cultura do cancelamento e a sua consequência jurídica. Publicado em 

12/07/2021. Disponível em: <https://alanacamilo07.jusbrasil.com.br/artigos/1170558267/a-cultura-do-
cancelamento-e-a-sua-consequencia-juridica>. Acesso em: 03 de novembro de 2021. 
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Nos últimos anos, como já explanado, houve uma expansão massiva da 

utilização das redes sociais, principalmente pelo fato de proporcionar aos 

usuários a exposição de suas opiniões livremente sobre quaisquer assuntos 

que lhes acharem oportuno.  

Contudo, as manifestações dessas opiniões aliadas a polarização de 

ideais sejam eles políticos, morais, dentre outros, geraram a famigerada e 

conhecida “cultura do cancelamento”. Tal movimento se baseiam em críticas 

sobre um ato, posicionamento, fala, de uma determinada pessoa, realizando a 

sua invalidação, possuindo o condão de justiça social e não oferecendo, na 

maioria das vezes, direito à resposta.201 

Tal fato, vem ocorrendo com frequência entre pessoas públicas, tais 

como artistas e influenciadores digitais. Comumente utilizado contra pessoas 

públicas e também empresas, o referido movimento consiste em incentivar as 

pessoas deixarem de seguirem o perfil e exigir até mesmo a perda de parcerias 

publicitárias, acreditando que seja um meio de resposta contra um ato tido 

como um ato ilícito ou imoral para a maioria da sociedade. 

Os usurários da internet em busca de algo que consideram o justo e 

moralmente correto, com um sentimento e comportamento julgador, em seu 

“tribunal da internet”, se pautando em fatos divulgados nas mídias sociais 

independentemente se forem especulativos, não auferem com imparcialidade, 

tampouco buscando outras fontes acerca do caso, apenas proferem suas 

decisões condenatórias com sanções que podem resultar em modificações dos 

direitos inerentes à pessoa humana. 

Ocorre que, especificamente com relação à cultura do cancelamento, e 

ao contrário do Direito em que há um devido processo legal para justificar uma 

punição ou não, o "Tribunal da Internet" não costuma oportunizar sequer o 

exercício do contraditório. Na maioria das vezes, aliás, a cultura do 

cancelamento costuma ter efeitos imediatos, onde a onda de boicote tem início 

tão logo o erro ou conduta tidos como reprováveis são notados e expostos. Tal 

imediatismo, porém, traz à tona certa intolerância e muita polarização, 

 

201 SANTOS, Vitor Carvalho dos. A cultura do cancelamento nas redes sociais. Publicado em agosto de 

2021. Disponível em: <https://vitorcarvalho-santos1921.jusbrasil.com.br/artigos/1265244942/a-cultura-
do-cancelamento-nas-redes-sociais>. Acesso em 03 de novembro de 2021. 



89 
 

demonstrando assim que a sanção antecede a defesa. Dessa forma, o 

ambiente virtual torna-se hostil, seletivo e, por vezes, injusto.202 

Notório que o chamado "Tribunal da Internet" não realiza seus 

julgamentos observando a igualdade ou a proporcionalidade. Primeiramente, 

porque deixa-se de discutir ideias e passa-se a discutir pessoas ou empresas. 

Não somente, mas também, a prioridade não é ouvir, entender e formar uma 

opinião antes de atacar. Ademais, outras pessoas ou empresas envolvidas em 

situações análogas, por exemplo, não sofrem sanções na mesma intensidade 

que as "canceladas". Por fim, porque, no mundo virtual, é muito tênue a linha 

entre a crítica construtiva e o ataque revestido ofensas.203 

Nessa espécie de tribuna offline, se faz necessário observar que é 

cerceado explicitamente o contraditório e a ampla defesa, além do direito de 

resposta do alvo dos ataques, desta forma veja que é ferido outros preceitos 

constitucionais previstos nos incisos V e LV do artigo 5º da Constituição 

Federal, pois não há espaço para que haja uma defesa da parte que sofre o 

linchamento virtual possa se defender e apresentar outros pontos que possa 

demonstrar que a sua atitude não é reprovável.204 

A livre manifestação do pensamento é protegida pelo artigo 5º, inciso IV, 

da Constituição Federal, contudo, não se trata de um direito absoluto, devendo 

ser comedia pelo princípio da proporcionalidade, de modo que, feito de forma 

excessiva e recaindo em um discurso de ódio, poderá ser enquadrado nos 

crimes de injúria, calúnia e difamação, disposto do ordenamento jurídico penal, 

não isentando ainda, no âmbito cível ser penalizado a pagamento de danos 

morais e materiais.205 

Portanto, a atitude de cancelar alguém na internet não incorre na 

liberdade de expressão absoluta, pois envolve outros preceitos constitucionais, 

 

202 SILVA, Thays Bertoncini da; HONDA, Erica Marie Viterito. O “Tribunal da Internet” e os efeitos da 

cultura do cancelamento. Publicado em 30/07/2020.  
Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/331363/o--tribunal-da-internet--e-os-efeitos-da-
cultura-do-cancelamento. Acesso em: 11/10/2021. 

203 Idem. 

204 (BRASIL), Art. 5º, V e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

205 (BRASIL), Art. 5º, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade a cada caso concreto 

para que a justiça social criada na internet não se sobressaia a justiça legal.206 

Ou seja, além do mero "cancelamento", os ataques virtuais tornam-se 

massificados e, por muitas vezes, extrapolam os limites da livre manifestação 

de pensamento de modo a ensejar, de fato, um linchamento virtual que, mesmo 

revestido de boa intenção, pode provocar uma propagação de discurso de ódio 

e ainda, incorrer em crimes como injúria ou difamação. Em situações como 

esta, o "cancelado" que não encontra formas de se justificar sobre o ocorrido 

em tempo de reparar sua imagem, acaba por adotar medidas judiciais em face 

daqueles que propagaram ofensas, divulgaram informações eventualmente 

falsas e coisas do tipo.207 

A cultura do cancelamento, portanto, teve origem em um movimento que 

tinha como objetivo promover a denúncia e discussão de temas relevantes, 

atualmente acaba acarretando o descarte do debate saudável, impondo, de 

forma imediata, a sanção ao agente, sem viabilizar a defesa prévia ou eventual 

aprendizado, uma vez que não possui viés de educar e reintegrar, mas apenas 

excluir. 

Ainda que tal movimento tenha maior relevância quando nos referimos a 

pessoas ou empresas de notoriedade pública, é certo que atinge pessoas 

anônimas que, a partir de eventual erro ou conduta reprovável, podem ser 

igualmente "canceladas" por um grupo de amigos, por colegas de trabalho ou 

familiares, por exemplo. 

De acordo com o jurista Alexandre de Moraes, atual ministro do 

Supremo Tribunal Federal (STF), a liberdade de expressão constitui um dos 

fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e compreende não 

somente a informações consideradas como inofensivas, indiferentes ou 

favoráveis, mas também aquelas que possam causar transtornos, resistência, 

inquietar pessoas, pois a democracia somente existe a partir da consagração 

 

206 SANTOS, Vitor Carvalho dos. A cultura do cancelamento nas redes sociais. Publicado em agosto de 

2021. Disponível em: <https://vitorcarvalho-santos1921.jusbrasil.com.br/artigos/1265244942/a-cultura-
do-cancelamento-nas-redes-sociais>. Acesso em: 03 de novembro de 2021. 

207 SILVA, Thays Bertoncini da; HONDA, Erica Marie Viterito. O “Tribunal da Internet” e os efeitos da 

cultura do cancelamento. Publicado em 30/07/2020. 
Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/331363/o--tribunal-da-internet--e-os-efeitos-da-
cultura-do-cancelamento>. Acesso em: 03 de novembro de 2021. 
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do pluralismo de ideia e pensamento, da tolerância de opiniões e do espírito 

aberto ao diálogo.208 

A cultura do cancelamento, na forma como praticada atualmente, afeta, 

ainda que de maneira indireta, o exercício dos direitos da livre manifestação de 

pensamento e da liberdade de expressão, obstando o debate de questões que, 

de forma saudável, traria benefícios para a sociedade ainda promoveria o 

progresso intelectual e a evolução pessoal de cada um. O propósito de 

exposição de temas para que haja liberdade de comunicação social, 

garantindo-se a livre circulação de ideias e informações de forma pluralista, na 

realidade, tornou-se uma ferramenta de autocensura ao invés de promover o 

debate, como a contra narrativa. 209 

 

3.9 – Limites à liberdade de expressão na internet. 

Ante todo exposto até aqui o questionamento se dá sobre até onde deve 

ser permitido expressar pensamentos e opiniões. Ou seja, qual limite da 

liberdade de expressão? 

Nesse sentido, interessante relembrar o caso do deputado Federal 

Daniel Silveira ocorrido em 16 de fevereiro de 2021. Ocorreu que o deputado 

Daniel Silveira (PSL-RJ) foi preso em flagrante na noite da terça-feira, dia 16 de 

fevereiro de 2021, após publicação de vídeo no qual faz críticas aos ministros 

do Supremo Tribunal Federal (STF) e defende o Ato Institucional nº 5 (AI-5). 210 

Com a prisão do deputado Federal Daniel Silveira, e a referendada 

prisão unanimemente pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após o 

Parlamentar publicar um vídeo, invocando o seu direito à liberdade de 

expressão e imunidade parlamentar, no qual proferiu ofensas e ameaças aos 

 

208 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais; 9ª edição, São Paulo. Atlas S.A. 2011. 

209 SILVA, Thays Bertoncini da; HONDA, Erica Marie Viterito. O “Tribunal da Internet” e os efeitos da 

cultura do cancelamento. Publicado em 30/07/2020. 
Disponível em: https:<//www.migalhas.com.br/depeso/331363/o--tribunal-da-internet--e-os-efeitos-da-
cultura-do-cancelamento>. Acesso em: 03 de novembro de 2021. 

210 XAVIER, Luiz Gustavo. Deputado Daniel Silveira é preso por ordem do ministro Alexandre de 

Moraes. Publicado em: 17/02/2021. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/728380-
deputado-daniel-silveira-e-preso-por-ordem-do-ministro-alexandre-de-moraes/>. Acesso em: 03 de 
novembro de 2021. 
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Ministros do Supremo Tribunal Federal, deu-se ênfase à discussão sobre quais 

seriam os limites da liberdade de expressão. 

No vídeo publicado pelo Deputado, além das ofensas, propaga o 

fechamento do Supremo, defende a volta do AI-5 e instiga medidas violentas 

contra a vida e segurança dos Ministros, o que indiscutivelmente vai em 

desencontro aos princípios democráticos brasileiros. 

Segundo o Ministro Alexandre de Moraes durante a votação pela 

manutenção da prisão em flagrante do deputado, as declarações de Silveira 

são “gravíssimas”, e não somente do ponto de vista pessoal dos ministros, 

como também do ponto de vista institucional e de manutenção do Estado 

Democrático de Direito.211 

Apesar de a Constituição garantir a proteção ao direito à liberdade de 

expressão, este não é um direito absoluto, havendo restrição e penalidade. 

Não se trata de ser obrigado a concordar com a opinião alheia e manifestar seu 

devido descontentamento, desde que tal manifestação esteja dentro dos limites 

do respeito. Ter opinião diferente não enseja o ataque, a ofensa, a calunia, a 

ameaça ou cause incitação ao crime, pois quando se coloca a garantia da livre 

manifestação do pensamento e a ordem constitucional em jogo, prevalece a 

segunda, em razão do seu interesse público e coletivo. 

Com a facilidade das mídias sociais, estimula a falsa intenção da 

liberdade de manifestação sem preocupação com o outro, e o que vemos é o 

abuso do direito de livre manifestação, pois como muitos pensam, a internet é 

terra de ninguém, tudo pode, e lei nenhuma me alcançará. Ledo engano.212 

Outros acontecimentos recentes demostram, tanto quanto o caso que 

envolveu declarações do supracitado deputado, a não somente necessidade, 

mas a importância de se delimitar limites à liberdade de expressão e de em 

constante evolução adequar a legislação brasileira à realidade social. 

Notório é que, por inúmeras vezes o chamado “cancelamento” não 

ocorre atualmente com o mesmo objetivo de quando tal cultura surgiu. O 

objetivo por vezes é de desferir discursos de ódio. 

 

211 FREIRE, Regiane. Dos Limites da Liberdade de Expressão. Publicado em fevereiro de 2021. 

Disponível em: <https://regiane.jusbrasil.com.br/artigos/1168218457/dos-limites-da-liberdade-de-
expressao>. Acesso em: 03 de novembro de 2021. 

212 Idem. 



93 
 

Nesse sentido, cite-se o caso da influencer digital que cometeu suicídio 

após ataques sofridos na internet. A youtuber Alinne Araújo teve a morte 

trágica após se jogar do nono andar do prédio em que morava. Após o noivo 

terminar o relacionamento com a mesma um dia antes do casamento via 

aplicativo WhatsApp, esta resolveu manter o evento e como a própria 

considerou, de forma simbólica, casou-se consigo mesma.  

Ocorre que ao expor o ocorrido e sua decisão a internet, a influenciadora 

digital sofreu inúmero ataques que a acusavam de estar querendo se promover 

com o ocorrido.  

Alinne Araújo, que estudava psicologia e já sofria com depressão, 

gravou stories antes da tragédia, criticando os internautas: "Vocês estão 

querendo mandar no jeito de eu sentir as coisas. Podem criar a história que 

vocês quiserem nas suas cabeças. Não estou nem aí para os haters”. E 

acrescentou:  

 

Essa é a última vez que eu me pronuncio aqui sobre essa palhaçada 
de eu estar querendo me promover. Foi um dos piores momentos da 
minha vida. É legal fazer marketing por ter sido abandonada... 
parabéns para vocês que estão falando um monte de bostas sobre a 

minha vida. Ridículos. 213 
 

Ou seja, válido considerar que os ataques virtuais, o discurso de ódio 

gratuito e a falta de empatia foram agravantes que em somatória com a tristeza 

pelo término inesperado do relacionamento às vésperas do casamento 

juntamente ainda com os problemas psicológicos já sofridos, desencadearam 

num fim lamentável e irreparável. 

Figuras públicas, em indignação com o ocorrido se manifestaram 

reforçando os males causados pelo discurso de ódio. Dentre estas, o 

comediante Windersson Nunes asseverou:  

 

Julgaram a moça, e agora estão julgando quem julgou. Pelo visto 
nem a morte ensina. Eu espero profundamente que essa moça 

 

213 REDAÇÃO – O Estado de São Paulo. Blogueira Alinne Araújo morre após noivo terminar com ela na 

véspera do casamento. Publicado em: 16/07/2019. 
Disponível em: <https://emais.estadao.com.br/noticias/gente,blogueira-alinne-araujo-morre-apos-
noivo-terminar-com-ela-na-vespera-do-casamento,70002924093>. Acesso em: 03 de novembro de 
2021. 
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encontre a paz em outro plano, e que você aprenda algo nesse. Deus 
abençoe nesses tempos difíceis.214 

 

A Youtuber e jornalista, Alexandra Gurgel também se pronunciou: 

 

Estou em choque. Mataram ela. Esses comentários mataram ela. O 
nível de crueldade foi sem medida. Foi tão grande que causaram a 
morte dela. Uma pessoa que tem depressão severa fazer o que ela 
fez foi lindo. Foi um ato de amor-próprio. Infelizmente não souberam 
reconhecer isso e decidiram dar 'opiniões'. Ódio não é opinião. Ódio 
mata. Meus mais sinceros pêsames aos familiares215 

 

Outro acontecimento trágico também decorrente de discurso de ódio 

ocorreu com o filho da cantora Walkyria Santos, ex-vocalista da banda 

Magníficos. O adolescente de dezesseis anos de idade cometeu suicídio após 

ter sido criticado e recebido comentários negativos em um vídeo postado em 

rede social.216 

A cantora relatando o ocorrido alertou sobre o discurso de ódio que tem 

dominado a internet. 

Hoje, dia 3 de agosto de 2021, eu perdi meu filho e isso é uma dor 
que só quem sente vai entender. Ele postou um vídeo no TikTok, uma 
brincadeira de adolescente, com os amigos. E ele achou que as 
pessoas iriam achar engraçado. Mas as pessoas não acharam 
engraçado. Como sempre, as pessoas destilando ódio na internet, 

como sempre as pessoas deixando comentários maldosos.217 
 

Em suma, inegável é o fato de que o mau uso do direito à liberdade de 

expressão em especial no ambiente virtual, vem de forma acelerada e 

preocupante somando vítimas. Devendo o direito atuar nesse sentindo e é em 

decorrência de todo exposto que a legislação brasileira vem apresentando 

 

214 REDAÇÃO – O Estado de São Paulo. Blogueira Alinne Araújo morre após noivo terminar com ela na 

véspera do casamento. Publicado em: 16/07/2019. 
Disponível em: <https://emais.estadao.com.br/noticias/gente,blogueira-alinne-araujo-morre-apos-
noivo-terminar-com-ela-na-vespera-do-casamento,70002924093>. Acesso em: 03 de novembro de 
2021. 

215 REDAÇÃO – O Estado de São Paulo. Blogueira Alinne Araújo morre após noivo terminar com ela na 

véspera do casamento. Publicado em: 16/07/2019. 
Disponível em: <https://emais.estadao.com.br/noticias/gente,blogueira-alinne-araujo-morre-apos-
noivo-terminar-com-ela-na-vespera-do-casamento,70002924093>. Acesso em: 03 de novembro de 
2021. 

216 FERNANDES, Raphaela. Cantora Walkyria Santos confirma morte do filho de 16 anos após 

comentários negativos da web. Publicado em: 04/08/2021. Disponível em: 
<https://www.purepeople.com.br/noticia/morte-de-filho-de-walkyria-santos-foi-por-comentarios-da-
web_a323310/1>. Acesso em: 03 de novembro de 2021. 
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mudanças na tutela do assunto. E não sendo as leis já existentes o suficiente, 

deve-se adequar a legislação à realidade social. 

 

3.10 – Direito ao esquecimento 

O direito ao esquecimento encontra-se inserido no âmbito de proteção à 

privacidade, cuja tutela é extraída dos artigos 5º, X, XI e XII, da Constituição 

Federal e do artigo 21 do Código Civil de 20024, que baseado em uma 

interpretação doutrinária, coloca o direito de ser esquecido entre os direitos 

personalíssimos, referindo-se a um desdobramento do direito constitucional à 

intimidade e à proteção da imagem. É importante haver a diferenciação entre 

os direitos humanos, os direitos fundamentais e os direitos da personalidade. 

Segundo Ingo Sarlet: 

[...] a designação direitos humanos se relaciona às posições jurídicas 
que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de 
sua vinculação com determinada ordem constitucional, que aspiram à 
validade universal, para todos os povos e tempos, com evidente 
caráter internacional. Já a expressão direitos fundamentais deve ser 
reservada aos direitos do ser humano reconhecidos e positivados na 
esfera do direito constitucional numa ordem jurídica, servindo como 
mecanismo de defesa em face do Estado. Por outro lado, os direitos 
da personalidade, são uma forma de defesa do indivíduo frente ao 
seu igual, ou seja, frente a outro indivíduo, e estariam fundados no 
Direito Civil.218 

 

Traz, o direito ao esquecimento, o nascimento de uma nova figura da 

personalidade, com âmbito de proteção distinto dos demais direitos. Mesmo 

recente, trata-se de um direito independente cujo objeto está ligado à memória 

individual, que, tal qual a memória coletiva, também é tutelada pelo 

ordenamento jurídico. O direito ao esquecimento, trata de um direito 

fundamental que o indivíduo tem de se resguardar daquilo que não deseja 

rememorar por força da vontade de terceiros.219 

Desta forma, o direito ao esquecimento é a possibilidade de defesa que 

permite a um particular que não autorize a veiculação ou até mesmo que retire 

desta um fato pretérito que o expõe causando constrangimento, sofrimento e 

 

218 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988. Revista Diálogo 

Jurídico, Salvador: Direito Público, ano I, v.1, n. I, abr. 2011, p. 10-11. 

219 MARTINEZ, Pablo Dominguez. Direito ao esquecimento: a proteção da memória individual na 

sociedade da informação. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2014, p. 81. 
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transtornos. É a possibilidade de o indivíduo não mais querer conviver com 

partes do seu passado que não deseja rememorar e que são trazidas por 

atores sociais interessados apenas na exploração de fatos já consolidados.220 

A finalidade do direito ao esquecimento é possibilitar a inserção ético 

social do indivíduo na comunidade, por meio da desvinculação do fato a ser 

esquecido, consistindo basicamente na possibilidade de não se permitir que 

determinado ocorrido no passado, ainda que verídico, seja exposto ad eternum. 

No Brasil, o direito ao esquecimento, talvez porque intimamente 

relacionado ao direito à privacidade, ganhou ainda mais força a partir da sua 

recente referência na VI Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos do Judiciário do Conselho da Justiça Federal/ STJ, com a aprovação 

do seguinte enunciado: 

ENUNCIADO 531- A tutela da dignidade da pessoa humana na 
sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Artigo: 11 
do Código Civil Justificativa: Os danos provocados pelas novas 
tecnologias de informação vêm-se acumulando nos dias atuais. O 
direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das 
condenações criminais. Surge como parcela importante do direito do 
ex detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de 
apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a 
possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais 
especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados.221 

 

O tema em questão não trata de simplesmente de apagar fatos 

pretéritos, mas sim de dar a oportunidade de o indivíduo que está nessa 

situação, de reescrever a sua história, sem lembranças dolorosas ou 

constrangedoras do passado. Contudo, a dificuldade que envolve a questão se 

encontra na aplicação desse direito que ainda não possui balizas claras. Daí 

porque, a cada caso concreto, serão realizados debates principiológicos para 

verificar, a partir de uma ponderação de valores, que direito deverá prevalecer 

e ser aplicado – o direito à privacidade ou o direito à informação.222 

 

220 LEMOS, Lilian Rose Rocha et al. Caderno de pós-graduação em direito: Estado, sociedade e direito. 

Brasília: UniCEUB : ICPD, 2017, p. 320. 

221 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Enunciado 531. O direito ao esquecimento pode ser assegurado 

por tutela judicial inibitória. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/821>. 
Acesso em: 03 de novembro de 2021. 

222 LEMOS, op.cit, p. 321. 
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Ainda que não possua normas expressas, é possível encontrar a matéria 

fundamentada em alguns dispositivos da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, tais como o artigo 1º, III, o qual traz o princípio fundamental 

da dignidade da pessoa humana, bem como o artigo 5º, X. Ainda, o artigo 21 

Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil Brasileiro. Os quais 

asseguram o direito à intimidade, privacidade e à honra de cada indivíduo. 

Válido transcrevê-los para melhor percepção: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
III - a dignidade da pessoa humana; 
Art. 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; 
Art. 21 A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a 
requerimento do interessado, adotará as providências necessárias 
para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. 

 

O conflito existe entre adequar o direito à receptividade do direito ao 

esquecimento inserido no direito à privacidade, reside em combiná-lo com o 

direito à informação e liberdade de imprensa e de expressão, que também se 

encontram no rol de garantias constitucionais, mas vale frisar que mesmo 

inseridos nesse patamar, não são normas absolutas, motivo pelo qual cada 

questão deve observado relativamente à luz de cada caso concreto, com base 

no princípio da proporcionalidade, regras de hermenêutica e fundamentos 

dispostos na Constituição Federal.223 

Com as evoluções tecnológicas, a Internet trouxe uma capacidade de 

armazenamento de dados ilimitada, fazendo com que as informações fiquem 

disponíveis infinitamente e com fácil acesso. 

Para se divulgar um conteúdo na rede não é necessário nenhum tipo de 

identificação ou filtro, ou seja, qualquer informação pode ser postada 

independente de triagem da veracidade do fato, havendo grande facilidade de 

 

223 LEMOS, Lilian Rose Rocha et al. Caderno de pós-graduação em direito: Estado, sociedade e direito. 

Brasília: UniCEUB : ICPD, 2017, p. 322. 



98 
 

circulação e manutenção bem como, disponibilidade independente do lapso 

temporal. Conforme Anderson Schreiber: 

 

Torna-se também muito difícil mudar socialmente de opinião na 
medida em que se amadurece, visto que a representação digital - 
que, em muitos casos, possui maior preponderância que a identidade 
real - irá sempre vincular os indivíduos às suas ações pregressas, de 
tal sorte que será praticamente impossível se desvencilhar delas. 
Essa representação digital, além disso, é julgada não só por aqueles 
que estiveram presentes no momento em que as informações foram 
produzidas, mas também por todos que tiveram acesso a elas, sem 
que, nesse caso, seja explicado seu contexto acarretando, 
conseguintemente, o empobrecimento dos julgados realizados na 
rede.224 

 

Neste diapasão, o direito ao esquecimento, que vem caracterizado como 

uma redoma de proteção que surge para suprir a ideia de superação do 

passado ao sujeito que tenha a sua privacidade, intimidade, nome ou honra 

atingido por fatos já consolidados pelo tempo. 

 

3.10.1 - Direito ao esquecimento na internet 

 

A internet é um recente canal de comunicação que teve seu surgimento 

efetivo nos anos 90, aumentando exponencialmente o acesso à informação. 

Atualmente, com uma rápida pesquisa em buscadores, temos acesso às 

notícias veiculadas há anos atrás, como se fossem atuais. Não restam dúvidas 

de que com o monopólio digital, a capacidade de esquecer ou fazer esquecer é 

cada vez mais distante e a exposição se torna inevitável.225 

Ocorre que o grande fluxo de informações e dados colide com a 

insegurança existente no meio digital, o que faz com que direitos sejam 

violados, deixando clara a necessidade de haver uma tutela para usuários e 

servidores. Com isso, a sociedade passou a demandar questões que 

necessitavam de um ordenamento específico com medidas para proteger, 

 

224 SCHREIBER, Anderson. Direito e mídia. São Paulo: Atlas, 2013, p. 191. 

225 NARUTO, Daniel Feitosa. A polêmica sobre o direito ao esquecimento. Publicado em 2014. 

Disponível em: https://danielnaruto.jusbrasil.com.br/artigos/138416770/a-polemica-sobre-o-direito-ao-
esquecimento. Acesso em: 03 de novembro de 2021 
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estabelecer direitos e deveres, evitar abusos e estabelecer respeito mútuo 

entre as partes que usam do canal de comunicação. 226 

Desta forma, no ano 2014 foi sancionada a já mencionada Lei 

12.965/201424, conhecida como Marco Civil da Internet, que veio estabelecer 

princípios, garantias, direitos e deveres que deverão ser utilizados para o uso 

da internet no Brasil. É certo que esta não põe fim aos problemas de 

regularização do meio que são enfrentados, como por exemplo, o fato de que o 

direito ao esquecimento não foi mencionado na referida normativa. 

A referida lei mesmo não apresentando normativa clara quanto ao 

assunto em tela, possui três questões que podem ser consideradas as suas 

bases: a proteção à privacidade, a garantia de liberdade ao internauta e a 

neutralidade de rede.227 

O artigo 19 do Marco Civil da Internet, como também já abordado, 

judicializou a questão da responsabilização dos provedores, fazendo com que 

a culpabilidade do provedor de conteúdo só venha após descumprimento de 

ordem legal. A partir desta norma, surge um incômodo na defesa dos direitos 

da personalidade ao se notar que o indivíduo que se sentir lesado por ter um 

conteúdo que não deseja disseminado na internet, só poderá cessar por meio 

da via judicial, enquanto nesse meio tempo sua honra, intimidade, privacidade 

e imagem continuam sendo violados, dada a inegável demora decorrente do 

excesso de demandas existentes na justiça. 

O artigo 21 da Lei 12.965/2014 prevê a retirada de conteúdo para 

situações emergenciais: 

 

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. 

 

226 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Liberdade de informação e o direito difuso à 

informação verdadeira. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 22. 

227 NARUTO, Daniel Feitosa. A polêmica sobre o direito ao esquecimento. Publicado em 2014. 

Disponível em: https://danielnaruto.jusbrasil.com.br/artigos/138416770/a-polemica-sobre-o-direito-ao-
esquecimento. Acesso em: 03 de novembro de 2021. 
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Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob 
pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica 
do material apontado como violador da intimidade do participante e a 
verificação da legitimidade para apresentação do pedido 228 

 

Ou seja, notável que a responsabilização de provedores por conteúdo 

gerado por terceiro, acontece na forma de uma responsabilidade subjetiva e 

apenas em caso de descumprimento de ordem judicial, na qual o perigo da 

demora gera danos irreparáveis ao usuário que se sente violado, restando ao 

magistrado decidir se prevalecerá o direito de informação e liberdade de 

expressão ou os direitos da personalidade.229 

Certo é que, mesmo que o provedor não tenha reconhecida a sua 

responsabilidade cível vinculada ao conteúdo publicado por terceiros, este 

deverá adequar a exposição dos resultados da pesquisa para que não haja 

violação da privacidade e continuidade do direito ao esquecimento. Embora a 

existência da regulamentação jurídica para a remoção de conteúdo vexatório 

com fundamento no direito ao esquecimento, não se pode garantir sua eficácia 

em todos os casos, em razão da própria natureza técnica da Internet, 

esbarrando em questões como extraterritorialidade e facilidade de propagação 

dos dados. 

Como todo choque entre princípios constitucionais, neste caso também 

há que se fazer uma harmonização, adotando-se cada princípio em sua 

medida, possibilitando o direito à informação, desde que estejam preservados 

os direitos individuais do cidadão, uma vez que a Constituição Federal se 

preocupou em preservar o indivíduo, garantindo-lhe uma esfera mínima de 

proteção. Trata-se de um juízo de ponderação objetivando identificar, na 

prática, quais dos princípios em confronto deve prevalecer.230 

O Marco Civil da Internet não solucionou o problema da proteção à 

privacidade na era digital no que tange a uma possível ampliação de seu 

escopo, mas mesmo assim, é uma conquista para o estabelecimento de 

 

228 Art. 21, da Lei nº 12.965, DE 23 de abril de 2014.  

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm>. Acessada 
em: 03 de novembro de 2021. 

229 LEMOS, Lilian Rose Rocha et al. Caderno de pós-graduação em direito: Estado, sociedade e direito. 

Brasília: UniCEUB : ICPD, 2017, p. 326. 

230 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Liberdade de informação e o direito difuso à 

informação verdadeira. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 21. 
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princípios os quais a nossa democracia almeja verem preservados.  Logo, 

compete ao intérprete, utilizar-se de instrumentos hermenêuticos que apliquem 

a norma jurídica da forma mais justa possível em cada caso concreto, tendo o 

princípio da proporcionalidade como grande aliado, por se tratarem de direitos 

fundamentais que possuem o mesmo valor perante a Constituição Federal. 231 

Sendo assim, não existe uma única solução para os choques entre os 

direitos da informação e da privacidade, pois dependendo de cada caso 

prevalecerá o direito de informar ou o direito de ser esquecido, mas o 

importante é que não é viável eternizar a informação quando esta coloca em 

quesrionamento a dignidade humana. 

  

 

231 LEMOS, Lilian Rose Rocha et al. Caderno de pós-graduação em direito: Estado, sociedade e direito. 

Brasília: UniCEUB : ICPD, 2017, p. 328. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suma, foi possível compreender que o discurso de ódio proferido nas 

redes sociais tem causado consequências negativas que merecem e suplicam 

por atenção e imediato tratamento, a fim de combater este mal. 

Possível compreender o pensamento de Hobbes quanto à a natureza do 

mal e não só concordar como também encontrar relação com a realidade social 

atual. Entendendo o ódio como um sentimento que faz parte do ser humano, 

seja de forma consciente ou não. 

Contudo, ter pensamento odioso ou sentimento repulsivo a determinado 

indivíduo ou grupo social, por si, não constitui um discurso de ódio, pois não é 

tangível, o que só ocorre mediante a externalidade desses sentimentos ou 

pensamentos em formas de ação, seja física, verbal, escrita ou qualquer outra 

forma de linguagem explícita. Sendo um método de expressão o discurso é 

uma via para a externalidade do ódio. 

Na internet, através das redes sociais, as ações de ódio estão 

alcançando uma visibilidade cada vez maior. A atitude de julgar e punir tem 

sido dividida entre o judiciário e os internautas. Estes últimos, confundindo 

discurso de ódio com liberdade de expressão, ultrapassam limites, causando 

por vezes consequências trágicas e irreparáveis, tais como o fim da vida. 

O discurso de ódio engloba todas as formas de expressão que 

propagam, incitam, promovem ou justificam o ódio racial, a xenofobia, a 

homofobia, o antissemitismo e outras formas de ódio baseadas na intolerância, 

como até mesmo um ataque com o único intuito de ofender, criticando por 

exemplo o corpo, a idade, o jeito, o trabalho da vítima. As vítimas são tanto 

pessoas públicas quanto um cidadão que não possui fama e tamanha 

visibilidade. 

Ante inúmeros e cada vez mais crescentes relatos de discursos de ódio 

e crimes cometidos por intermédio da internet, viu-se a necessidade de criar 

legislação específica para o uso da internet. Nesse sentido surgiram Leis, como 

por exemplo a conhecida Lei Carolina Dieckmann e o tão importante, apesar 

das críticas, Marco Civil da Internet, além do fato mais recente, qual foi a 

adesão à Convenção de Budapeste, buscando assim solução para tal 

problemática tanto no âmbito nacional quanto no internacional. 
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De fato, ainda é um assunto que precisa de mais atenção e legislação 

mais eficaz. Apesar da busca por soluções que produzam respostas cada vez 

mais eficazes, evidente é que a percepção daqueles que proferem discursos de 

ódio de que a internet é uma “terra sem lei” e a certeza da impunidade, ainda 

que de forma errônea e equivocada, vem sendo uma grande problemática para 

o combate a estes discursos de ódio e aos crimes virtuais como um todo. 

A legislação brasileira, como visto, já apresentou avanços no combate 

aos crimes virtuais e colocando limites à liberdade de expressão. A legislação 

também apresentou avanços quando com a Lei 13.964/19, chamado Pacote 

Anticrime, a qual agrava a pena em casos de crimes contra a honra serem 

praticados por intermédio das redes sociais da rede mundial de computadores. 

Nota-se a necessidade de continuar tipificando como crime condutas 

que evidentemente causam mal, caso ainda não tipificadas no Código Penal. 

Caso já havendo tipificação penal, agravar as penas caso o crime seja 

cometido por intermédio da rede mundial de computadores, dada essa falsa 

impressão de que é uma “terra sem lei” onde tudo pode ser praticado sem 

prejuízos para quem ataca, mas com grandes prejuízos para quem é vítima. 

 A conscientização e a educação também são meios importantes de 

combate ao discurso de ódio. Principalmente tornando cada vez mais claro de 

que as relações no “mundo virtual” também estão sob a proteção da legislação 

brasileira e que quem comete um crime que é punido no “mundo real” também 

será punido, civil e/ou criminalmente, mesmo que cometido no “mundo virtual”. 
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