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SÍNTESE DOGMÁTICA 

 

O trabalho analisa a regulação jurídica do espaço cibernético com o objetivo de identificar formas de 

conter os danos sofridos pelas vítimas da crescente difusão de conteúdo eletrônico que expressa preconceito, 

discriminação, xenofobia e outras formas violentas de exercício ilegítimo da liberdade de expressão do 

pensamento. Enfrenta questões ligadas à liberdade de expressão e sua adequada limitação conceitual, reavaliadas 

a partir das particularidades da comunicação que atualmente prevalece em razão dos modernos instrumentos de 

comunicação. Sustenta que a indicação do endereço de conteúdo eletrônico não é a única forma de atender ao 

requisito da identificação clara e específica previsto no Marco Civil da Internet, notadamente quando se trata de 

mídia viralizada, e propõe formas de maximizar a efetividade da tutela jurídica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho parte de conceitos ligados às novas tecnologias, como viralização, aplicações de internet e 

proteção de dados, para analisar a regulação jurídica do espaço cibernético com o objetivo de identificar formas 

de conter os danos sofridos pelas vítimas da crescente difusão de conteúdo eletrônico que expressa preconceito, 

discriminação, xenofobia e outras formas violentas de exercício ilegítimo da liberdade de expressão do 

pensamento. Embora exista uma perspectiva de inviabilidade prática de uma rede mundial de computadores ser 

controlada do ponto de vista jurídico, considerando que sua infraestrutura está dividida por equipamentos 

localizados em diversos estados soberanos, serão abordados instrumentos técnicos e do direito, e a possibilidade 

de que atinjam parâmetros mínimos de efetividade para a tutela de direitos fundamentais. 

 

Também serão enfrentadas questões ligadas à liberdade de expressão e sua adequada limitação 

conceitual, tendo em vista a inexistência de direitos absolutos e a necessidade de o Estado desenvolver políticas 

de repressão jurídica e técnica dos conteúdos que podem ser enquadrados na categoria de atos violadores de 

direitos humanos. Os limites da liberdade de expressão, portanto, serão reavaliados a partir das particularidades 

da comunicação que atualmente prevalece em razão dos modernos instrumentos de comunicação, a exemplo das 

redes sociais e suas possibilidades de compartilhamento de conteúdo que viabiliza o crescimento da repercussão 

de uma mensagem em escala exponencial. 

 

Ao final do texto, com base em tais reflexões e elementos teóricos, considerando também evolução 

jurisprudencial que vem ocorrendo no Brasil, embora de forma tímida e lenta, até mesmo no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça, será proposta síntese dogmática que fixa posição jurídica adequada e necessária ao 

atingimento de um mínimo de eficiência na tutela de direitos humanos no espaço cibernético, a exemplo do que 

está ocorrendo há alguns anos em países integrantes da União Europeia. 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
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A atividade de difusão do discurso de ódio
3
, fenômeno muito anterior ao desenvolvimento do primeiro 

circuito integrado, há mais de sessenta anos
4
, tem encontrado cada vez mais espaço na internet – “o sistema 

                                                         
1 Promotor de Justiça no Estado da Bahia. Coordenador do Núcleo de Crimes Cibernéticos do Ministério Público do Estado 

da Bahia. Aluno do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal da 
Bahia, área de concentração Jurisdição Constitucional e Novos Direitos, modalidade interinstitucional. Mestre em Direitos 

Humanos pela Universidade Tiradentes. Professor do Curso de Direito da Faculdade Sete de Setembro. Membro do Fórum 

Nacional dos Membros do Ministério Público da Infância e Adolescência. E-mail: moacirsn@gmail.com. 
2 O presente texto tem por base dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade 
Tiradentes, que foi publicada, após sua aprovação e com adaptações, pela Lumen Juris Editora, cujo título é “Exposição de 

adolescentes acusados de atos infracionais no espaço cibernético” (NASCIMENTO JÚNIOR, 2019). 
3 Para uma abordagem jurídica em que foi realizada profunda análise das nuances que cercam o debate sobre a liberdade de 

expressão e manifestações em que estão contidas mensagens passíveis de enquadramento como discurso de ódio, cabe 
consultar a obra de Flávio Medrado (2018), intitulada “Princípio da ofensa como parâmetro hermenêutico para um 

microssistema penal do discurso de ódio”. 
4 “Em maio de 1959, a descoberta foi anunciada ao público. Mark Shepherd, líder do departamento de semicondutores, 

chamou a criação de ‘o produto mais importante desenvolvido no Texas Instruments desde que divulgamos a disponibilidade 
comercial de um transistor de silício’. De acordo com a esposa de Kilby, o engenheiro nunca clamou pelo crédito da invenção 

sozinho, sempre atribuindo-o a Pat Harbrecht, Yeargan e dezenas de engenheiros e cientistas ao redor do mundo. Desde 

aquele período, o microchip mudou significativamente de preço. Se o primeiro tinha um custo de produção de 450 dólares, 



constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a 

finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes” (BRASIL, 2014, 

art. 5º, I) – ou em outras esferas do que é denominado, neste trabalho, de espaço cibernético, e que pode ser 

definido como o “espaço virtual, composto por dispositivos computacionais conectados em redes ou não, onde as 

informações digitais transitam, são processadas e/ou armazenadas” (BRASIL, 2014). Quando se fala em 

ciberespaço, expressão que pode ser lida como sinônimo de espaço cibernético, o que se deseja significar é “uma 

rede global de infraestruturas de tecnologias de informação interligadas, especialmente as redes de 

telecomunicações, bem como os sistemas informáticos de processamento de dados” (KIST, 2019, p. 42). 

 

Por meio da popularização de tais sistemas eletrônicos, viabilizou-se a criação da internet, com seus 

conteúdos que permitem plena interatividade com o usuário, potencializada por serviços mantidos pelas 

empresas que administram redes sociais e exploram aplicações de mídia digital
5
, que permitem inclusive a 

transmissão de vídeos em tempo real de forma gratuita e com diversos canais de interação com o público. 

Embora sirva a propósitos muito nobres, a exemplo da promoção de lutas por reconhecimento (HONNETH, 

2003), o espaço cibernético também pode ser explorado para finalidades ilícitas, inclusive no contexto de 

atentados contra a soberania nacional e cenários bélicos. Trata-se de conceito que, dada a sua relevância, figura 

entre os cinco domínios operacionais da doutrina militar
6
, todos interdependentes, quais sejam, o terrestre, o 

marítimo, o aéreo e o espacial. 

 

O espaço cibernético, portanto, ao passo em que se encontra ligado de forma muito estreita à internet, 

“no sentido de haver entre ambos uma explícita coexistência e interdependência – o ciberespaço foi criado e é 

constantemente recriado pela Internet” (KIST, 2019, p. 46), caracteriza-se como uma arena de comunicação que 

não possui uma correlação física direta. A clássica imagem da praça pública, onde poderiam ser proferidos 

discursos, espalhados cartazes, propagados boatos, é substituída por uma nova modalidade de relacionamento 

que se materializa por meio de estruturas físicas espalhadas por toda a superfície terrestre (computadores, centros 

de armazenamento de dados, antenas), no subsolo (cabos de fibra ótica), no interior de oceanos (cabos 

submarinos) e até no espaço (satélites de comunicação), e dá lugar a experiências que simulam o relacionamento 

com outros seres humanos
7
 a partir da programação de sistemas dotados de inteligência artificial. 

 

Logo, existe “um ‘lugar’ de comunicação, embora sem natureza física primária, essencialmente 

relacional, ou seja, o ciberespaço é um “espaço” porque nele as pessoas se encontram e se relacionam” (KIST, 

2019, p. 46). Esse lugar pode simplesmente sumir logo após cumprir suas finalidades, como na hipótese de um 

perfil de rede social criado para praticar crimes contra a honra de determinada pessoa durante alguns dias e que 

logo após é excluído pelo usuário e, por consequência, tem seus dados eliminados dos computadores 

pertencentes à empresa que mantém o serviço
8
. Se os cartazes outrora colados em muros podiam ser removidos 

                                                                                                                                                                                
hoje já é possível produzir a mesma coisa por menos de dez centavos. Os primeiros chips eram dependentes de tubos de 

vácuo, que eram grandes, caros e costumavam aquecer muito rápido” (PRIMEIRO, 2014). 
5 Segundo o Marco Civil da Internet, aplicações são “o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um 

terminal conectado à internet” (BRASIL, 2014, art. 5º, VII). 
6 A Doutrina Militar de Defesa Cibernética, aprovada pelo Ministro da Defesa por meio da Portaria nº 3.010/MD, de 18 de 

novembro de 2014, conceitua a Cibernética como o “termo que se refere à comunicação e controle, atualmente relacionado 
ao uso de computadores, sistemas computacionais, redes de computadores e de comunicações e sua interação. No campo da 

Defesa Nacional, inclui os recursos de tecnologia da informação e comunicações de cunho estratégico, tais como aqueles que 

compõem o Sistema Militar de Comando e Controle (SISMC2), os sistemas de armas e vigilância, e os sistemas 

administrativos que possam afetar as atividades operacionais” (BRASIL, 2014). Consta do texto doutrinário que “as 
atividades no Espaço Cibernético podem criar liberdade de ação para atividades em outros domínios, assim como atividades 

em outros domínios também criam efeitos dentro e através do Espaço Cibernético. O objetivo central da integração dos 

domínios é a habilidade de se alavancar capacidades de vários domínios para que sejam criados efeitos únicos e, 

frequentemente, decisivos” (BRASIL, 2014). 
7 “A ‘Web 2.0’ é também chamada de ‘web participativa’, e se manifesta principalmente por meio de blogs, chats (bate-

papo), mídias sociais colaborativas, redes sociais e de extenso conteúdo produzido e veiculado pelos próprios internautas; os 

principais veículos existentes e que concretizam essa noção são YouTube, Facebook, Flick, Picasa, Wikipédia e os muitos 

mensageiros eletrônicos instantâneos, como o WhatsApp, Telegram, e outros. No entanto, a ‘Web 2.0’ não representou o 
ponto de chegada ou o fim da linha evolutiva da intercomunicação; com efeito, fala-se em ‘Web 3.0’, ‘Web Semântica’ e 

‘Web Inteligence’, para referir uma forma de organização das informações, permitindo um uso mais inteligente do 

conhecimento e conteúdo disponibilizado on-line, criando cenários em que as pessoas estão conectadas o tempo todo por 

meio de smartphones, smartTV’s, iPod’s, tablets, videogames, etc. Uma das características marcantes da ‘Web 3.0’ é a de 
servir-se de softwares que vão ‘aprendendo’ com o conteúdo existente na Internet, chegando a conclusões sobre tendências, 

necessidades e preferências do usuário que, por isso, não precisa mais ‘refinar a pesquisa’, pois a ‘Web 3.0’ se dispõe a fazê-

lo sozinha” (KIST, 2019, p. 51). 
8 Analisando o problema que o direito à privacidade está gerando para o pleno desenvolvimento do livre comércio, Evgeny 
Morozov afirma que “a verdadeira natureza da aliança oculta entre o neoliberalismo e o Vale do Silício se revela por inteiro 

nas discussões correntes a respeito do TTIP, o polêmico acordo de liberalização do comércio entre os Estados Unidos e a 

Europa, assim como dos seus dois irmãos, o TiSA e o TPP. Um aspecto pouco notado da arquitetura jurídica que emerge 



pela autoridade policial para posterior apresentação em juízo como evidência criminal, o conteúdo originalmente 

publicado por referido usuário da internet desaparece de forma definitiva quando solicitada por ele a exclusão do 

seu perfil. 

 

Trata-se de dificuldade passível de contorno no âmbito probatório por meio de estratégias
9
 de registro 

do conteúdo publicado, a exemplo do que sempre ocorreu, por exemplo, quando da busca de responsabilização 

de alguém em razão de discursos ou transmissões televisivas. As palavras, embora registradas pela memória dos 

próprias pessoas envolvidas, sejam interlocutores ou expectadores, com muito mais força na daqueles que foram 

vítimas de insultos ou outras lesões aos seus direitos da personalidade
10

, precisam ser levadas a juízo em suporte 

físico que permita a sua reprodução com a maior fidelidade possível à manifestação que se pretende julgar ilícita. 

O ciberespaço, portanto, é real, “embora não se manifeste fisicamente; é um espaço ‘virtual’, que despreza e 

supera distâncias, nomeadamente pela interação que possibilita e simultaneidade e reciprocidade nas 

comunicações” (KIST, 2019, p. 46-47). Embora a constante alternância de posições entre emissores e receptores 

de mensagens pode dar a entender que inexiste a noção de espaço, enquanto conceito ligado à geografia e ao 

tempo, a estrutura física de comunicação é real, mas imperceptível para aqueles que não possuem conhecimentos 

mais avançados na área de tecnologia, e existe repercussão no plano psicológico dos envolvidos. 

 

A vivência daqueles que participam da experiência comunicativa no espaço cibernético pode ser mais 

impactante do que episódios em que não há avançadas ferramentas tecnológicas envolvidas. Uma vaia sofrida 

por um jogador de basquete que errou lance livre decisivo na final do campeonato, mesmo que em um ginásio 

lotado, terá menos impacto do que a publicação em redes sociais de notícia falsa com imagem de homem 

parecido com ele mantendo ato sexual com pessoa diversa da sua esposa, instantaneamente compartilhada por 

dezenas de milhões de usuários. A violação da honra, nesse caso, ocorre em escala incomparavelmente superior 

ao dos atos de protesto dos torcedores que destacaram a sua imperícia em momento decisivo. 

 

Mesmo que resida nos Estados Unidos, o atleta não conseguirá remover de todos os “muros” da internet 

tal cartaz apócrifo e terá que conviver com a repercussão da notícia em sites hospedados por empresas 

localizadas em dezenas de países diferentes, o que demandaria o acionamento de sistemas de justiça por meio de 

custosa estrutura de assessoria jurídica que, ao final, dificilmente teria êxito na supressão de tal mensagem. Tal 

situação decorre de “uma espécie nova de espaço, no qual as coordenadas espaço-tempo adquirem outro 

significado, com alcances redefinidos” (KIST, 2019, p. 47), e deve ser enfrentada a partir da renovação do modo 

pelo qual os instrumentos jurídicos classicamente utilizados para reprimir ilícitos contra a honra eram 

manejados. 

 

O problema da disseminação de notícias falsas demonstra o grau de risco pelo qual passa toda a 

sociedade mundial, pois existem interesses políticos e econômicos com grande poder de financiamento das 

soluções tecnológicas necessárias à criação de falsos estados de ânimo entre a população e, com isso, obter apoio 

social da grande maioria da população a partir de uma suposta desnecessidade do debate. Trata-se de situação 

derivada da falsa sensação de consenso criada pela intensa replicação de inverdades e de conclusões não testadas 

empiricamente e que já ocorreu
11

 tanto nas eleições americanas quanto no plebiscito realizado no Reino Unido 

                                                                                                                                                                                
desses tratados é que, salvo uma improvável rebelião dos cidadãos, a Europa terminará sacrificando o seu compromisso 

sólido e muito estimado com a proteção de dados. Essa postura protecionista – que visa sobretudo ao resguardo dos cidadãos 

contra uma intrusão corporativa e estatal excessiva – está cada vez mais em desacordo com a mentalidade de “apropriação 

generalizada” que marca o capitalismo contemporâneo” (MOROZOV, 2018, p. 854). 
9 Higor Vinicius Nogueira Jorge elenca os seguintes exemplos de investigação tecnológica: “interceptação telefônica e/ ou 

telemática, pesquisa de informações disponíveis na internet e em bancos de dados físicos, pesquisa de imagens extraídas de 

recursos tecnológicos, incluindo câmeras de segurança, câmeras fotográficas, celulares, relatórios extraídos de softwares de 

análise de vínculos ou utilizados para examinar dispositivos informáticos e outros meios” (JORGE, 2018, p. 380). 
10 O conceito de direitos da personalidade é trabalhado por pesquisadores com obras na área de direito civil, como Bruno 

Miragem (2014), e se relaciona com os direitos fundamentais previstos nos textos constitucionais e com os direitos humanos 

consagrados pela comunidade internacional nos diversos tratados e documentos políticos sobre o tema. Dentro do direito 

fundamental ao respeito, conforme previsão do art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, está incluída a 
“inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais” (BRASIL, 1990). O art. 20, caput, do 

Código Civil, que integra o capítulo dos direitos da personalidade, dispõe que, “salvo se autorizadas, ou se necessárias à 

administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo 

da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais” 

(BRASIL, 2002). 
11 O financiador de projetos inovadores na área de tecnologia, Robert Mercer, é aliado de Steve Bannn, “estrategista-chefe de 
Trump [...] Mercer está ligado à Cambridge Analytica, empresa de análise de dados norte-americana, que afirma ter perfis 

psicológicos de 220 milhões de eleitores norte-americanos e, supostamente, ajudou o Leave.EU durante a campanha do 

referendo do Brexit” (D’ANCONA, 2018, p. 106). 



sobre sua permanência na União Europeia. Caso não seja possível encontrar maneiras de controlar “essa 

infraestrutura, as democracias se afogarão em um tsunami de demagogia digital; esta, a fonte mais provável de 

conteúdos virais: o ódio, infelizmente, vende bem mais que a solidariedade” (MOROZOV, 2018, p. 88). 

 

O espaço cibernético, no entanto, pode e tem sido cada vez mais um palco privilegiado para discursos 

fortes no sentido de rupturas institucionais. São exemplos dessas condutas os ilícitos contra a honra e o 

patrimônio, praticados com o auxílio de usuários falsos em redes sociais e de plataformas de anúncios. No outro 

extremo da relação jurídica do ilícito, pessoas são vítimas tanto dos mesmos crimes contra a honra, quanto da 

cada vez mais comum pornografia de vingança, que ocorre por meio do compartilhamento de fotografias e 

vídeos que retratem momentos de intimidade sem o consentimento da pessoa retratada
12

, motivado em grande 

parte das vezes pelo término do relacionamento por iniciativa da vítima. 

 

Jane Pereira (2018) analisa restrições concretas aos direitos fundamentais, conforme previsões 

normativas que especificam situações nas quais está caracterizada a ilicitude no comportamento da imprensa. O 

Código Penal, por exemplo, contém dispositivos incriminadores que referem expressamente a atividade da 

imprensa, como nos tipos penais que criminalizam a violação de correspondência, a fraude na fundação de 

sociedade por ações e a difamação (PRADO, 2013). Na mesma linha, inexiste imunidade na calúnia praticada 

fora do recinto parlamentar. Jane Pereira (2018) indica o art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente como 

exemplo de restrição concreta à liberdade de imprensa, o qual tipifica como infração administrativa a conduta de 

expor adolescentes acusados de atos infracionais em textos jornalísticos. 

 

Por essas normas restritivas e pelo aumento no número de veículos de comunicação que adotam linhas 

editoriais sensacionalistas (AZEVEDO, 2017), cresce a importância da regulação estatal, em “aspectos 

periféricos ao conteúdo da liberdade de informação jornalística, [...] sem desbordar, no entanto, para a censura 

dissimulada pelo Estado [...], comportando limites exatamente quando puder ser concebida como uma 

intervenção” (GADELHO JUNIOR, 2015, p. 58) que a favoreça e não que milite contra a liberdade de 

expressão, notadamente pela forte aceitação que tais notícias tem recebido no âmbito cibernético e da sempre 

possível viralização. 

 

Se o combate à atuação sensacionalista de grupos econômicos de elevado porte na área de comunicação 

social representa considerável desafio para sistema de justiça, considerando problemáticas ligadas à morosidade 

do Poder Judiciário, à visão distorcida de parcela dos profissionais da área jurídica quanto ao conceito de censura 

jornalística (NUNES JÚNIOR, 2011) e ao interesse do público por conteúdo eletrônico que engloba discurso de 

ódio, as ferramentas tecnológicas atualmente disponibilizadas na internet tornam a viralização
13

 de conteúdo um 

desafio praticamente invencível, levando em consideração os instrumentos jurídicos atualmente existentes. 

 

O conteúdo é considerado viral quando é compartilhado em curto espaço de tempo por elevada 

quantidade de usuários da internet, seja em redes sociais, aplicativos de mensagens eletrônicas, fóruns virtuais e 

outros serviços disponíveis online (MOROZOV, 2018; DEL MASSO; ABRUSIO; FLORÊNCIO FILHO, 2014). 

Por meio de simples comandos, que podem ser executados em terminais portáteis, como smartphones e tablets, é 

possível replicá-lo, que é novamente registrado em servidores de arquivos e fica disponível para novos 

comandos de compartilhamento
14

. Em poucos minutos, uma fotografia pode ser vista por centenas de milhões de 

                                                         
12 O Código Penal foi modificado em 2018 para tipificar a chamada pornografia de vingança: “Art. 218-C. Oferecer, trocar, 

disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de 
comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que 

contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento 

da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais 

grave” (BRASIL, 1940); 
13 Milena Grado (2016) exemplifica situações nas quais a ausência de credibilidade das fontes pode ser percebida com 

facilidade e mesmo assim se transformam em notícias: “Por exemplo, nos atos de terrorismo da Maratona de Boston, em abril 

de 2013, quando os cidadãos americanos e de todo mundo receberam uma enxurrada de informações que não condiziam com 

a realidade dos acontecimentos. Muitas informações lidas no Twitter viraram fonte para manchetes e reportagens sem 
qualquer checagem efetiva. No Brasil, por exemplo, após o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em outubro de 2013, 

foi noticiado que a rede de sanduíches Mc Donald’s postou em seu perfil no Twitter uma mensagem convidando os alunos 

que não foram bem na prova a trabalharem na rede. Posteriormente, a rede informou que não havia publicado essa mensagem 

em seu perfil e que este era um conteúdo falso. A divulgação dessa mensagem falsa, relacionada a um grande acontecimento 
nacional, com certeza acarretou prejuízos à marca da rede” (GRADO, 2016). 
14 Particularidades do sistema utilizado pelo WhatsApp são expostas por Higor Jorge, que refere “Orientação técnica sobre 

suspensão de encaminhamentos de arquivos fake news no aplicativo WhatsApp”, elaborada pela Secretaria Nacional de 

Segurança Pública do Ministério da Justiça, e trabalho publicado por Alesandro Barreto (2018) e conclui: “Em posse destes 
links será necessário representar para que o Poder Judiciário determine a interrupção da sua difusão, conforme consta no 

modelo de representação que será apresentado no item que trata dos modelos de documentos de polícia judiciária. Importante 

ressaltar novamente que a suspensão ocorre exclusivamente contra uma instância do compartilhamento; caso o usuário 



pessoas sem que o autor do registro precise realizar qualquer gasto além daquele necessário à captura e à sua 

publicação original. 

 

A concentração do poder de enviar mensagens a grande quantidade de pessoas, anteriormente nas mãos 

exclusivas do Estado e das empresas, agora não mais existe
15

 e, com isso, surgiu a necessidade de refletir sobre 

técnicas adequadas de tutelas de direitos que precisam ir além da estratégia baseada na apreensão física do 

conteúdo e na concessão do direito de resposta (DEL MASSO; ABRUSIO; FLORÊNCIO FILHO, 2014). 

Imagine-se a situação de uma criança de oito anos que é sequestrada, levada à residência do criminoso, que 

pratica contra ela abuso sexual em frente de câmeras que transmitem as imagens para outros pedófilos em canal 

de comunicação que utiliza recursos avançados para dificultar o rastreamento dos respectivos terminais. 

 

Caso tais imagens sejam gravadas por um desses pedófilos e compartilhada em rede social logo após o 

crime, um dos usuários da rede, que não seja criminoso, pode ter acesso e denunciar o conteúdo. Além disso, 

com a intenção de contribuir com a localização e a prisão do criminoso, pode ele capturar um dos quadros do 

vídeo, no qual a criança e o pedófilo aparecem antes da prática do crime, e publicar em sua página da mesma 

rede social com a seguinte frase: “Esse homem abusou sexualmente dessa criança. Compartilhe e ajude a polícia 

a localizá-lo”. Não há compartilhamento de vídeo com pornografia infantil e nem intuito comercial no ato 

praticado. Esse ato pode aumentar as chances da prisão do pedófilo, pois é grande a probabilidade de que o texto 

e a imagem que o ilustra sejam rapidamente compartilhados pelos usuários e, com isso, irão “viralizar” 

(GRADO, 2016). 

 

Certo mesmo é que, a partir desse episódio, uma criança que sofreu extrema violência precisará 

conviver tanto com os danos físicos e os traumas psicológicos causados pelo crime contra ela praticado quanto 

com sua imagem disponível para os usuários da internet, pois a exclusão total do conteúdo inicialmente 

compartilhado envolveria a tarefa de certificar a exclusão de dados gravados fisicamente, em dispositivos 

eletrônicos localizados em vários locais do Planeta, apenas na primeira postagem realizada pelo usuário que 

atuou com a melhor das intenções. 

 

Após a viralização , os veículos de comunicação social, sob o argumento de bem informar o público 

consumidor de suas notícias e com o argumento de estarem protegidos pelo princípio jurídico que garante a 

liberdade de imprensa, reproduzirão a imagem e o texto original, além de fornecer outros detalhes do ilícito no 

ambiente eletrônico e em suportes físicos, como jornais e revistas impressos enviados aos endereços dos 

assinantes e vendidos em bancas. Se havia relativo grau de simplicidade na tarefa de interpretar normas jurídicas 

que permitiam, por exemplo, o recolhimento das revistas nos pontos de venda, atualmente existe verdadeiro 

emaranhado de comandos normativos de diversos ordenamentos
16

 que podem inviabilizar a rápida e eficiente 

atuação dos órgãos que integram o sistema de justiça do país em que reside a vítima das ofensas aos seus direitos 

humanos. 

 

O sensacionalismo anteriormente guiado por critérios econômicos ligados aos interesses empresariais 

ou políticos dos proprietários dos jornais, das revistas e das emissoras de televisão e de rádio, agora encontra 

suporte em interesses puramente egoístas, derivados da necessidade dos usuários da internet obterem atenção dos 

seus seguidores. Sendo assim, eles não resistem ao impulso de compartilhar conteúdo ligado a temas polêmicos, 

mesmo que a mensagem nele contida diga respeito a discurso de ódio. Em outras palavras, qualquer de seus 

usuários pode exercer o papel anteriormente reservado a conglomerados econômicos ou aos governos que detém 

o poder de requisitar a estrutura das emissoras de televisão. 

 

Essa problemática cresce na medida em que os provedores de aplicações resistem a ordens de remoção 

                                                                                                                                                                                
armazenar o arquivo em seu dispositivo (download) e realizar um novo envio (upload), o arquivo será novamente 

criptografado e ocorrerá a geração de um novo link, inviabilizando a suspensão da sua disseminação. Em razão dessa 

possibilidade, a empresa não informa o primeiro usuário a compartilhar o link” (JORGE, 2018, p. 545).  
15 Para Evgeny Morozov, “o modelo de negócios da Big Tech funciona de tal maneira que deixa de ser relevante se as 

mensagens disseminadas são verdadeiras ou falsas. Tudo o que importa é se elas viralizam (ou seja, se geram números 

recorde de cliques e curtidas), uma vez que é pela análise de nossos cliques e curtidas, depurados em retratos sintéticos de 

nossa personalidade, que essas empresas produzem seus enormes lucros. Verdade é o que gera mais visualizações. Sob a 
ótica das plataformas digitais, as fake news são apenas as notícias mais lucrativas” (MOROZOV, 2018, p. 83). 
16 Liliana Paesani afirma, no tocante à proteção aos direitos da personalidade, que “a Internet não pode ser considerada um 

espaço anárquico onde não existem sanções para os arrogantes e tutela para os fracos. Essa afirmação, importante como 

princípio, revela-se pouco eficaz na prática. Constatou-se que, pela natureza global da Internet, o mesmo comportamento 
ilícito pode ser tutelado, regulamentado ou sancionado por vários ordenamentos jurídicos com igual aplicabilidade e 

submetidos   jurisdição de mais juízes igualmente competentes. Parece que alcançamos não uma carência, mas, ao contrário, 

um excesso de normas” (PAESANI, 2014, p. 80). 



do conteúdo (WAGNER, 2018), fundamentando sua postura na doutrina jurídica americana
17

, que tende a fazer 

preponderar a liberdade de expressão até mesmo quando em jogo discursos violentos dirigidos a religiões 

(GRIMM, 2016), além de apontar posturas repressivas como suposta “gestão totalitária da informação” 

(PAESANI, 2014, p. 85). Ordens judiciais deixam de ser tempestivamente cumpridas ou, quando o conteúdo é 

removido por ordem emitida pela justiça brasileira, continua disponibilizando o conteúdo para usuários que estão 

em outros países. 

 

Nas hipóteses em que os provedores de aplicações aceitam retirar o conteúdo gerado por terceiros
18

, 

medida que se assemelharia à remoção de revistas colocadas à venda em determinada banca, surge o problema 

da replicação do mesmo conteúdo por ação de grande quantidade de usuários. Um vídeo disponibilizado por 

trinta usuários identificados é baixado por outros usuários e o crescimento da replicação se dá em escala 

exponencial. Já existe tecnologia para viabilizar uma atuação mais eficiente nessa área
19

, largamente utilizado 

nas áreas de proteção dos direitos autorais, de repressão ao compartilhamento de pornografia infantil ou de 

vingança
20

, e de exclusão dos vídeos publicados por terroristas, como aqueles produzidos pelos integrantes do 

Estado Islâmico (SANTOS JÚNIOR, 2017). 

 

A empresa Google divulga estatísticas (TRANSPARENCY, 2019) das remoções de conteúdo e agrupa 

a quantidade de itens que foram indicados por ordens judiciais ou por expedientes remetidos por outros órgãos 

públicos. Segundo dados atualizados até o terceiro trimestre de 2018, desde 2009 foram indicados 71.336 itens 

por meio de 6.455 solicitações enviadas em todo o período. Essa quantidade de itens corresponde a pouco mais 

de dez por cento do número de itens que apenas uma das empresas brasileiras indicaram para remoção com base 

em suposta violação de direitos autorais. A sociedade empresária “Brasileirinhas Distribuidora de Filmes Ltda”, 

por exemplo, segundo tal relatório, realizou solicitações que levaram à remoção de 675.763 itens no mesmo 

período. 

 

Tais dados, somados a outros que revelam o desatendimento das ordens de remoção constantes de 

mandados judiciais em mais de um terço dos casos, conforme medição realizada em 29 de junho de 2018 

(TRANSPARENCY, 2019), atestam o grau de inoperância do sistema de justiça e a omissão da empresa no 

desenvolvimento de ferramentas que tornem mais efetiva a atuação do Estado na área de defesa dos direitos 

humanos, a exemplo do sistema denominado “Content ID”, por meio do qual proprietários de direitos autorais 

remetem à empresa arquivos para formação de um banco de dados e posterior comparação e identificação 

automática
21

 do conteúdo publicado no YouTube. 

                                                         
17 Celso de Mello refere a “a advertência do Juiz Oliver Wendell Holmes Jr., proferida em voto memorável, em 1919, no 
julgamento do caso Schenck v. United States (249 U.S. 47, 52), quando, ao pronunciar-se sobre o caráter relativo da 

liberdade de expressão, tal como protegida pela Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, acentuou 

que ‘A mais rígida proteção da liberdade de palavra não protegeria um homem que falsamente gritasse fogo num teatro e, 

assim, causasse pânico’, concluindo, com absoluta exatidão, em lição inteiramente aplicável ao caso, que ‘a questão em cada 
caso é saber se as palavras foram usadas em tais circunstâncias e são de tal natureza que envolvem perigo evidente e atual 

(‘clear and presente danger’) de se produzirem os males gravíssimos que o Congresso tem o direito de prevenir. É uma 

questão de proximidade e grau’” (BRASIL, 2003). 
18 O controle do conteúdo passível de circulação em redes sociais, realizado por empresas como o Facebook, ou em 
plataformas como o YouTube, mantida pelo Google, com base apenas em seus prolixos termos de uso representa uma séria 

ameaça ao jornalismo independente (BELL, 2018). 
19 Pelo sistema “Notice and Stay Down”, obriga-se o provedor “notificado extrajudicialmente a evitar novas violações. Em 

outras palavras, o provedor, que detém a tecnologia, deveria evitar infrações virais de um mesmo conteúdo. Caso contrário, o 
sistema de notificação extrajudicial seria inútil, ineficaz. Não se trata de um dever geral de monitoramento, mas de um dever 

específico, relacionado a um conteúdo específico. O objetivo é evitar novas e sucessivas postagens de conteúdo idêntico 

ilícito, sem necessidade de outras notificações extrajudiciais, já que os provedores possuem tecnologia para o desempenho 

dessa tarefa de monitoramento” (DEL MASSO; ABRUSIO; FLORÊNCIO FILHO, 2014). 
20 Notícia amplamente divulgada pela imprensa brasileira, anunciou que “o Facebook e o Instagram vão começar a usar 

inteligência artificial para detectar e bloquear fotos ou vídeos com nudez ou quase nudez antes mesmo deles serem 

denunciados pelas vítimas às empresas. O objetivo é combater a ‘revenge porn’, o compartilhamento de imagens íntimas 

ou pornografia como vingança. A gigante norte-americana aposta no uso da tecnologia que atormenta o sono de atrizes (e 
mulheres em geral) mundo afora, o chamado deep fake. Em 2018, foi lançado um aplicativo capaz de aplicar o rosto de uma 

pessoa sobre um vídeo pré-existente, fazendo qualquer um acreditar que a pessoa está no vídeo” (CAPUCHINHO, 2019, 

destaques acrescidos). 
21 “Proprietários de direitos autorais podem utilizar um sistema chamado Content ID para identificar e gerenciar o conteúdo 
deles no YouTube com facilidade. Os vídeos enviados ao YouTube são verificados em relação a um banco de dados de 

arquivos enviados a nós pelos proprietários do conteúdo. Os proprietários de direitos autorais decidem o que acontece 

quando o conteúdo em um vídeo no YouTube corresponde a uma obra pertencente a eles. Quando isso ocorre, o vídeo 

recebe uma reivindicação do Content ID. O YouTube concede acesso ao Content ID somente a proprietários de direitos 
autorais que atendem a critérios específicos. Para serem aprovados, eles precisam deter direitos exclusivos sobre uma parcela 

considerável do material original enviado com frequência pela comunidade de usuários do YouTube. [...] Monitoramos 

continuamente o uso do Content ID e as disputas dele recorrentes, de modo a garantir que essas orientações sejam seguidas. 



 

Necessário, portanto, efetivar os direitos fundamentais das vítimas do discurso de ódio por meio dessas 

mesmas ferramentas tecnológicas. Os provedores de aplicações, a exemplo do Google, que disponibiliza o mais 

poderoso sistema de busca do mercado, podem incluir em seus sistemas os códigos que identificam imagens, 

vídeos e até mesmo expressões
22

 para que novas tentativas de publicação e disseminação da mídia não sejam 

exibidas nos resultados. Ordens judiciais que impõem a remoção de uma determinada imagem podem gerar, sem 

a necessidade de novas ordens que especifiquem o endereço das outras páginas em que a mesma imagem é 

reproduzida, um comando técnico que limita a circulação e, por consequência, diminui a violação dos direitos 

das pessoas acusadas. 

 

Além de analisar aspectos jurídicos e tecnológicos de uma das várias modalidades de grave violação aos 

direitos humanos no ambiente cibernético, estas reflexões servem como um alerta para a importância e a 

relevância do problema. Não é possível manter a postura conformista, alicerçada nas falsas percepções de que 

tanto o poder das empresas de tecnologia, quanto o gigantismo da internet, são dados contra os quais as ordens 

jurídicas nacionais não possuem aptidão suficiente para agir. Em diversas partes do Mundo, a exemplo dos 

países que compõem a União Europeia
23

, estão surgindo reações que envolvem a edição de normas jurídicas 

voltadas à regulação das atividades empresariais para proteção dos dados pessoais dos usuários, que buscam 

enfrentar o quadro de crescente concentração de poder na mão de agentes econômicos. 

 

O sistema de justiça, portanto, deve se estruturar para que sejam efetivadas as normas protetivas, tanto 

aquelas voltadas à tutela do direito fundamental ao respeito, seja dos adolescentes acusados, seja de outras 

pessoas contra as quais se dirija qualquer espécie de discurso de ódio. Para isso, as instituições e o pessoal que 

atuam com a matéria precisam estar em constante aperfeiçoamento e equipados com as ferramentas tecnológicas 

aptas a permitam um agir dotado da eficiência que a dinâmica do espaço cibernético exige. 

 

Os interesses empresarias, como a obtenção de lucros a partir da exploração econômica de direitos 

autorais, são devidamente protegidos por ferramentas tecnológicas que trazem segurança para os negócios. Elas 

podem e devem estar também ao alcance dos órgãos públicos que trabalham para que não fiquem impunes as 

lesões à honra e à integridade psíquica de grande contingente populacional, vítima do discurso de ódio, direitos 

esses de envergadura jurídica muito superior à necessária e importante lucratividade de sociedades empresárias. 

 

PROPOSTA DE ENUNCIADO 

 

A indicação do endereço de conteúdo eletrônico não é a única forma de atender ao requisito da 

identificação clara e específica previsto no Marco Civil da Internet, notadamente quando se trata de mídia 

viralizada. Em situações excepcionais, por força de decisão judicial, o provedor de aplicações pode ser obrigado 

                                                                                                                                                                                
Os proprietários de conteúdo que fizerem reivindicações errôneas repetidamente poderão perder o acesso ao Content ID e ter 
a parceria com o YouTube encerrada” (CENTRAL, 2019, destacado). 
22 Recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida no REsp 1660168/RJ, julgado em 08/05/2018, reconheceu a 

viabilidade da imposição ao Google de obrigação de fazer consistente na remoção dos resultados da ferramenta de busca em 

resposta a palavras específicas:  “[...] Debate-se a possibilidade de se determinar o rompimento do vínculo estabelecido 

por provedores de aplicação de busca na internet entre o nome do prejudicado, utilizado como critério exclusivo de 

busca, e a notícia apontada nos resultados. [...] Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a 

intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, 

entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo 
conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. 5. Nessas situações excepcionais, o direito à intimidade e ao 

esquecimento, bem como a proteção aos dados pessoais deverá preponderar, a fim de permitir que as pessoas 

envolvidas sigam suas vidas com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador corriqueiramente rememorado e 

perenizado por sistemas automatizados de busca. 6. O rompimento do referido vínculo sem a exclusão da notícia 
compatibiliza também os interesses individual do titular dos dados pessoais e coletivo de acesso à informação, na medida em 

que viabiliza a localização das notícias àqueles que direcionem sua pesquisa fornecendo argumentos de pesquisa relacionados 

ao fato noticiado, mas não àqueles que buscam exclusivamente pelos dados pessoais do indivíduo protegido. [...]” (BRASIL, 

2018, destaques acrescidos). Tal entendimento jurisprudencial supera o argumento de que o conteúdo só pode ser removido 
da aplicação de internet se a ordem judicial contiver o seu endereço, que não encontra amparo nas regras do art. 19, § 1º, do 

Marco Civil da Internet. 
23 O Superior Tribunal de Justiça, no julgado já referido, reconheceu a possibilidade de controle jurisdicional dos resultados 

exibidos em ferramentas de pesquisa tanto com base na URL quanto por meio da restrição a palavras específicas (BRASIL, 
2018), ocasião na qual os ministros rebateram os argumentos de impossibilidade técnica com base em precedente do Tribunal 

de Justiça Europeu que fixou a seguinte tese: “[...] para respeitar os direitos previstos nestas disposições e desde que as 

condições por elas previstas estejam efetivamente satisfeitas, o operador de um motor de busca é obrigado a suprimir da 

lista de resultados, exibida na sequência de uma pesquisa efetuada a partir do nome de uma pessoa, as ligações a 

outras páginas web publicadas por terceiros e que contenham informações sobre essa pessoa, também na hipótese de 

esse nome ou de essas informações não serem prévia ou simultaneamente apagadas dessas páginas web [...]” 

(Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&from=EN). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&from=EN


tanto a tornar indisponível conteúdo em que se veicule discurso de ódio, quanto a monitorar outras publicações 

através das ferramentas de identificação automática utilizadas para a proteção de direitos autorais e para a 

remoção de pornografia infantil ou de vingança. 
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