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1.RESUMO 

O presente estudo trata das questões referentes à plataforma rede social e o 

comportamento do campo jurídico quando o direito de expressão é violado, no 

sentido de ferir o direito à personalidade, à imagem, à honra e à privacidade de 

outrem. Ainda faz análise do entendimento jurisprudencial quanto à responsabilidade 

civil por publicação indevida na rede mundial de computadores, que gera graves 

danos aos direitos da personalidade, garantidos pela Constituição Federal de 88. 

Danos estes muitas vezes irreversíveis diante da magnitude e complexidade que 

este meio de comunicação contempla.  

 

2. INTRODUÇÃO 

É fato que a internet é a nova janela da sociedade contemporânea, com mais 

de 77 milhões de conectados no Brasil (IBGE, 2011)¹ e, abre um largo caminho para 

a exposição da expressão e comunicação interpessoal. 

As ferramentas disponíveis para o usuário da rede é, sem número, uma 

democracia da informação. Redes sociais como o Facebook, Orkut, You Tube, 

Flicker, etc, facilitam a inserção da informação por qualquer um com acesso a 

internet, a qualquer tempo em qualquer lugar. Uma quebra de paradigma na 

comunicação, em que o consumidor de informação passa a ser gerador de 

conteúdo.   

Entretanto, o problema aqui estudado está, justamente, quando o usuário  - 

agora gerador de conteúdo – extrapola seu direito de expressão na divulgação de 

conteúdo ofensivo, como fotos, vídeos, ou qualquer outra informação que fira a 

dignidade, a honra e a moralidade de outra pessoa, causando dano moral.  

Resta analisar a resposta no campo jurídico para esta lesão.  

 

3. OBJETIVOS 

Analisar o abuso do direito de expressão na publicação na rede social a ponto 

de ferir o direito da personalidade de outrem e identificar a postura majoritária na 

jurisprudência.  

 

4. METODOLOGIA 

Para realização deste estudo aproveito o método monográfico, fundamentado 

em pesquisa bibliográfica,  jurisprudencial,  legislação e estudo de caso.  



 

5. DESENVOLVIMENTO. 

Aponta pesquisa do Instituto Brasileiro de geografia e estatística, realizada em 

2011: 

 

De 2005 para 2011, a população de 10 anos ou mais de idade (população 

em idade ativa)) cresceu 9,7%, enquanto o contingente de pessoas que 

utilizaram a Internet aumentou 143,8%, ou seja, em seis anos o número de 

internautas no País cresceu 45,8 milhões.¹ 

 

Dados que apontam para um crescimento significativo que demonstram a 

popularização do acesso à rede mundial de computadores, não apenas no formato 

do usuário como consumidor de informação mas, acima de tudo, como gerador de 

conteúdo, nas diversas redes sociais disponibilizadas. É a democratização da livre 

expressão. 

 Porém quando essa liberdade é utilizada com material ilícito que gera lesão à 

integridade da personalidade, à honra e à imagem de outrem, cabe à justiça dar 

solução para o conflito. E nesta óptica, a jurisprudência tem responsabilizado tanto o 

gerador do conteúdo como o servidor/provedor solidariamente se este permanecer 

inerte após ser cientificado, conforme aponta os acórdãos do STJ. 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.323.754 – RJ: 

...Uma vez notificado de que determinado texto ou imagem possui conteúdo 

ilícito, o provedor deve retirar o material do ar no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do 

dano, em virtude da omissão praticada... 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.175.675 – RS: 

...O provedor de internet - administrador de redes sociais -, ainda em sede 

de liminar, deve retirar informações difamantes a terceiros manifestadas por 

seus usuários, independentemente da  

indicação precisa, pelo ofendido, das páginas que foram veiculadas as 

ofensas (URL's). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nota-se que a Justiça tem entendido e responsabilizado o usuário que causa 

dano moral com publicação ofensiva a outrem, ainda, o servidor que disponibilizou o 



serviço.  Nos julgados, o STJ tem fixado que, o provedor/servidor não tem 

responsabilidade civil objetiva automática por dano causado por publicação ofensiva 

de um usuário para outrem, mas tão somente após ser notificado de tal ocorrência e 

não tomar nenhuma medida para reprimir tal agressão. 

Em outras palavras, num primeiro instante, apenas o causador direto do dano 

moral, ou seja, o criador do conteúdo, responde civilmente por esta. Entretanto, ao 

ser cientificado, o provedor/servidor passa a possuir responsabilidade solidária pelo 

dano causado desde que não exclua ou bloquei os acessos a tal publicação 

agressiva ao direito de personalidade de terceiro. 
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