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RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR PUBLICAÇÃO ANÔNIMA NA 

INTERNET¹ 

Atualmente, vive-se tempos de ódio virtual, onde muitos usam o anonimato na internet 

para violar direitos e causar danos a outrem. Contudo, partindo-se de que o dano seja 

cometido por alguém anônimo, há possibilidade de responsabilização? Se sim, de quem 

é essa responsabilidade? É importante encontrar essas respostas, pois a internet é um 

mecanismo que teve um crescimento exponencial nas últimas décadas, sendo, atualmente, 

o principal veículo de informação, entretenimento e relacionamentos, ganhando, a cada 

dia, mais adeptos, que precisam saber os limites da sua utilização. O presente trabalho 

tem como objetivo demonstrar quem são os responsáveis civilmente por essas 

publicações anônimas violadoras de direitos. Utilizando a Constituição Federal e o Marco 

Civil da Internet como referência e aplicando o método de pesquisa hipotético-dedutivo, 

conclui-se, a Constituição Federal em seu art. 5º, IV, veda o anonimato, logo quem 

publica em anônimo, comete ato ilícito, e se este gerar dano, ainda que moral, será 

passível de reparação, portanto, há possibilidade de responsabilização. Caso o agente 

causador do dano seja identificado, não há o que contestar, este assume a 

responsabilidade. Porém, a regra, é a não identificação do responsável, e nesses casos, o 

provedor de internet e/ou o site não podem ser responsabilizados pelo conteúdo da 

publicação de terceiros. Estes podem ser responsabilizados pela não remoção do conteúdo 

gerador de dano após ordem judicial específica. Logo, diferente do que parece, a internet 

não é um ambiente onde tudo é permitido. Sofrendo um dano material ou moral, por meio 

de fonte anônima, a vítima pode responsabilizar diretamente o agressor, se posteriormente 

identificado, bem como solicitar judicialmente a retirada do conteúdo do provedor/site, 

que será responsabilizado pela não remoção, caso desrespeite ordem judicial, neste 

sentido está o art.19 da Lei Federal 12.965/2014. 
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