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SITUAÇÃO ATUAL DIANTE DO DIREITO BRASILEIRO

• O Provedor de Aplicação deve retirar conteúdo do usuário ao ser 

notificado por um titular de direitos autorais? (Notice and Takedown)

• A notificação deve conter expressamente as URLs contestadas?

• Há um dever legal dos provedores de aplicação de internet de fiscalizarem 

previamente o conteúdo dos seus usuários?

• Responsabilidade objetiva (risco do negócio)?

• Aplicação dos artigos 103 e 104 da Lei nº 9.610/98, mesmo sem notificação prévia?

• Os provedores de aplicação de internet no Brasil, devem implementar 

mecanismos de filtragem ou identificação automatizada de conteúdos 

autorais?



MARCO CIVIL DA INTERNET

• Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o 

provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por 

danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não 

tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do 

prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as 

disposições legais em contrário.

• (...) § 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos 

conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e 

demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal.

• Art. 31. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no § 2o do art. 19, a 

responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de 

conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a 

direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na 

data da entrada em vigor desta Lei.



LEI DE DIREITOS AUTORAIS

• Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou 

científica.

• Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer 

modalidades (...)

• Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para 

este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido.

• Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o 

transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos.

• Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar 

obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, 

vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente 

responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como 

contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior.



RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CRITÉRIOS E PLATAFORMAS DE INTERNET

“(...) No julgamento do REsp 1.067.738/GO, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, minha relatoria para 

acórdão, DJe de 25.06.2009, tive a oportunidade de enfrentar o tema, tendo me manifestado no 

sentido de que “a natureza da atividade é que irá determinar sua maior propensão à ocorrência 

de acidentes. O risco que dá margem à responsabilidade objetiva não é aquele habitual, 

inerente a qualquer atividade. Exige-se a exposição a um risco excepcional, próprio de 

atividades com elevado potencial ofensivo”. 

(STJ, REsp 1193764/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, publicação em 08/08/2011)

“Na questão de fundo, forçoso observar que, à vista da ausência de dever legal de irrestrita 

vigilância sobre todas as mensagens e vídeos inseridos no site www.youtube.com, a hipótese 

não autoriza a responsabilização objetiva do provedor de conteúdo, pois eventual violação de 

direitos, por parte de usuários, não diz com risco da atividade desenvolvida pela empresa-ré.”

(TJSP, Apelação 0339193-37.2009.8.26.0000 Caraguatatuba, Rel. Grava Brazil, 9ª Câmara de 

Direito Privado, julgado em 31/07/2012)



ANÁLISE DE CASOS



TJSP – 1ª INSTÂNCIA - 1044001-59.2014.8.26.0100

• Jan/2015. Sentença:  (...) Os pedidos são procedentes. 

Da exposição dos fatos, nada justifica, face à notoriedade da ré, que meras 

atividades administrativas da empresa, como a fiscalização do conteúdo de obras 

publicadas, não seja realizada previamente.

Independentemente do caráter social educativo a que se presta o sítio eletrônico em 

questão, nada justifica o descuido com o conteúdo de arquivos compartilhados por 

usuários, que podem envolver, como ocorre no caso concreto, o malferir de direitos 

autorais.

É tênue a linha que separa a censura da fiscalização justa, correta, adequada e 

sobretudo preservadora de direitos. No caso concreto, o  monitoramento do 

conteúdo das postagens, além de legítimo, não atinge qualquer direito dos 

usuários que, aliás, não tem direito algum sobre obras protegidas.



• Ora, a disponibilização integral da obra científica na rede mundial de computadores é apta a 

prejudicar a venda do material original, acarretando prejuízo inegável aos seus titulares, que 

alienam o fruto do seu trabalho de modo remunerado.

• Desse modo, indenização devendo ter lugar, fixo o quantum indenizatório no correspondente 

ao valor de 3.000 (três mil) exemplares de cada uma das obras violadas (“Direito 

Constitucional Esquematizado” e “Manual de Direito Civil - volume único”), nos termos do 

artigo 103, parágrafo único, Lei 9.610. Como não há valor de referência dos exemplares 

juntado aos autos, fixo o valor de R$100,00 para cada obra.

• Diante do exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código De Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, para: i) CONDENAR o réu a abster-se de reproduzir quaisquer livros ou 

periódicos cujos direitos sejam de titularidade da autora ou suas representadas sem prévia e 

expressa autorização, bem como a retirar todo o conteúdo do sítio informatizado que a(o)(s) 

ré(u)(s) mantém na rede mundial de computadores relativo às obras “Direito Constitucional 

Esquematizado”e “Manual de Direito Civil - volume único”, confirmando-se assim a antecipação 

de tutela antes deferia, mantendo-se as penas lá fixadas; e ii) CONDENAR o réu a pagar à 

autora o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fixados nos termos da fundamentação, 

com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, 

§1º, CTN) desde a data da prática do ato ilícito, considerada como a data da disponibilização 

do conteúdo na rede mundial de computadores (art. 398, CC e S. 54,  STJ).



TJSP – 2ª INSTÂNCIA - 0115483-31.2007.8.26.0100 
(CASO PELÉ ETERNO)

• Abr/2013. Acórdão:

DIREITOS AUTORAIS Disponibilização de cenas da obra “Pelé Eterno” em sites das rés Direito 

à retirada dos vídeos reconhecida, ante a violação aos direitos autorais da autora. A 

resistência das rés em cumprir a determinação judicial configura o interesse de agir da autora. 

Ação inibitória procedente Descumprimento configurado. Multa devida. Inviável a 

responsabilização das rés pelo controle prévio e monitoramento dos conteúdos veiculados 

na internet. Possibilidade, contudo, de condenação à reparação dos danos patrimoniais 

referentes ao período em que as rés possuíam ciência da veiculação indevida e não 

promoveram a retirada dos vídeos. 

(...) Consta dos autos que cenas da obra “Pelé Eterno”, produzido pela autora, foram 

disponibilizadas, sem autorização, nos sites www.youtube.com e www.video.google.com, 

mantidos pelas rés. As presentes demandas visam seja coibida a exibição de qualquer trecho 

do filme, bem como que seja arbitrada indenização por danos patrimoniais e morais. 



• Com efeito, houve violação aos direitos autorais da autora, nos termos do artigo 29, inciso I da 

Lei nº 9.610/98. Contudo, até o ajuizamento da ação, não possuíam as rés conhecimento 

acerca da veiculação indevida, pois não foi aproveitada a ferramenta que possibilita a 

denúncia de vídeos eventualmente ilícitos, fato este não negado pela autora. O laudo pericial 

confirma que “à época dos fatos, a Requerente não utilizou os mecanismos disponíveis para 

solicitar a retirada dos vídeos dos sites dos Requeridos antes de propor a presente demanda” 

(fls. 746).

• Ao contrário do entendimento da autora, não há possibilidade de exigir controle preventivo e 

monitoramento sobre cada conteúdo divulgado por usuários das rés, pois imensurável a 

quantidade de informações que circulam pela internet. Ademais, restaria caracterizada 

censura prévia, vedada pela Constituição, impedindo-se qualquer tipo de manifestação, de 

quem quer que seja, inclusive aquelas que não violam quaisquer direitos.

• Na lição de Rui Stoco, “o provedor da Internet age como mero fornecedor de meios físicos, 

repassando mensagens e imagens transmitidas por outras pessoas e, portanto, não as produziu 

nem exerceu juízo de valor. O fato de ter o poder de fiscalização não o transforma em órgão 

censor das mensagens veiculadas nos “sites”, mas apenas o autoriza a retirar aqueles que, após 

denúncia, se verificam ofensivos e ilícitos.” (Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª edição, pág. 

901). 

• É o que ocorre no caso em análise. As rés são provedoras de serviço de Internet caracterizado 

pelo fornecimento de espaço para inserção de vídeos pelos usuários, ou seja, são provedoras 

“hospedeiras”, não possuindo, a princípio, responsabilidade pelos conteúdos indevidos”.



CASO BOTELHO – STJ - RESP Nº 1.512.647-MG 

(...) 2. Em se tratando de provedor de internet comum, como os administradores de rede 

social, não é óbvia a inserção de sua conduta regular em algum dos verbos constantes 

nos arts. 102 a 104 da Lei de Direitos Autorais. Há que investigar como e em que 

medida a estrutura do provedor de internet ou sua conduta culposa ou dolosamente 

omissiva contribuíram para a violação de direitos autorais.

3. No direito comparado, a responsabilidade civil de provedores de internet por violações 

de direitos autorais praticadas por terceiros tem sido reconhecida a partir da ideia de 

responsabilidade contributiva e de responsabilidade vicária, somada à constatação de que a 

utilização de obra protegida não consubstanciou o chamado fair use.

4. Reconhece-se a responsabilidade contributiva do provedor de internet, no cenário de 

violação de propriedade intelectual, nas hipóteses em que há intencional induzimento 

ou encorajamento para que terceiros cometam diretamente ato ilícito. A 

responsabilidade vicária tem lugar nos casos em que há lucratividade com ilícitos 

praticados por outrem e o beneficiado se nega a exercer o poder de controle ou de 

limitação dos danos, quando poderia fazê-lo.



• 5. No caso em exame, a rede social em questão não tinha como traço 

fundamental o compartilhamento de obras, prática que poderia ensejar a 

distribuição ilegal de criações protegidas. Conforme constatado por prova 

pericial, a arquitetura do Orkut não provia materialmente os usuários com 

os meios necessários à violação de direitos autorais. O ambiente virtual 

não constituía suporte essencial à pratica de atos ilícitos, como ocorreu nos 

casos julgados no direito comparado, em que provedores tinham estrutura 

substancialmente direcionada à violação da propriedade intelectual. 

Descabe, portanto, a incidência da chamada responsabilidade contributiva.

• 6. Igualmente, não há nos autos comprovação de ter havido lucratividade 

com ilícitos praticados por usuários em razão da negativa de o provedor 

exercer o poder de controle ou de limitação dos danos, quando poderia 

fazê-lo, do que resulta a impossibilidade de aplicação da chamada teoria da 

responsabilidade vicária.



• 7. Ademais, não há danos materiais que possam ser imputados à inércia do 

provedor de internet, nos termos da causa de pedir. Ato ilícito futuro não 

pode acarretar ou justificar dano pretérito. Se houve omissão culposa, são os 

danos resultantes dessa omissão que devem ser recompostos, descabendo o 

ressarcimento, pela Google, de eventuais prejuízos que a autora já vinha 

experimentando antes mesmo de proceder à notificação.

• 8. Quanto à obrigação de fazer – retirada de páginas da rede social 

indicada –, a parte autora também juntou à inicial outros documentos que 

contêm, de forma genérica, URLs de comunidades virtuais, sem a indicação 

precisa do endereço interno das páginas nas quais os atos ilícitos estariam 

sendo praticados. Nessas circunstâncias, a jurisprudência da Segunda Seção 

afasta a obrigação do provedor, nos termos do que ficou decidido na Rcl

5.072⁄AC, Rel. p⁄ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4⁄6⁄2014.





IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO AUTOMATIZADA 
DE CONTEÚDO

• Base com amostras de arquivos dos titulares;

• Base com metadados de arquivos;

• Base de dados de hashes de arquivos já removidos através de Notice and

Takedown



DEBATES NO DIRIETO COMPARADO

• Proposal for a 

• DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

• on copyright in the Digital Single Market

• (…) Article 13 - Use of protected content by information society service providers storing and 

giving access to large amounts of works and other subject-matter uploaded by their users

• 1. Information society service providers that store and provide to the public access to 

large amounts of works or other subject-matter uploaded by their users shall, in 

cooperation with rightholders, take measures to ensure the functioning of agreements 

concluded with rightholders for the use of their works or other subject-matter or to prevent the 

availability on their services of works or other subject-matter identified by rightholders

through the cooperation with the service providers. Those measures, such as the use of 

effective content recognition technologies, shall be appropriate and proportionate. The 

service providers shall provide rightholders with adequate information on the functioning and 

the deployment of the measures, as well as, when relevant, adequate reporting on the 

recognition and use of the works and other subject-matter.







PROBLEMAS RELACIONADOS A IDENTIFICAÇÃO E 
REMOÇÃO AUTOMATIZADA DE CONTEÚDO

• Custos relacionados a implementação e desenvolvimento de tecnologia;

• Filtragem por algoritmos pode não respeitar as exceções legais (v.g. 

paródias, utilização de pequenos trechos, dentre outras exceções);

• Associações e grupos de direitos autorais denunciam muitos links e casos que 

não são de violação de direitos autorais (base de comparação enviesada)
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