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Os Os Internet Internet ServiceService ProvidersProviders e o Direito: e o Direito: 
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As Leis da Sociedade de As Leis da Sociedade de 
InformaInformaççãoão

I I –– Os ilOs ilíícitos na Internetcitos na Internet

II II –– A Internet e o DireitoA Internet e o Direito

III III –– Reflexões sobre a lei do comReflexões sobre a lei do coméércio electrrcio electróónico nico 

IV IV -- ConclusõesConclusões

























As motivaAs motivaçções da ilicitude na Redeões da ilicitude na Rede

-- Falsa sensaFalsa sensaçção de seguranão de segurançça;a;
-- Analfabetismo informAnalfabetismo informáático;tico;
-- Anonimato na rede;Anonimato na rede;
-- DesmaterializaDesmaterializaçção dos conteão dos conteúúdos;dos;
-- A globalizaA globalizaçção da Internet ão da Internet 
-- Falta de legitimidade dos Estados Falta de legitimidade dos Estados 



Internet e o Direito: Da anarquia Internet e o Direito: Da anarquia àà
queda da utopia libertqueda da utopia libertáária ria 

-- InternetInternet--fobia inicial;fobia inicial;
-- A Internet como espaA Internet como espaçço natural de o natural de 

liberdade;liberdade;
-- A crenA crençça na autoa na auto--limitalimitaçção do internauta; ão do internauta; 
-- A necessidade de regulamentaA necessidade de regulamentaçção, não ão, não 

necessariamente regulamentanecessariamente regulamentaçção ão 
especespecíífica;fica;



Primado da legalidade na Internet: Primado da legalidade na Internet: 
a queda dos três mitosa queda dos três mitos

-- A morte do ciberA morte do ciber--cidadão  cidadão  
-- A trilogia: privacidade, anonimato, A trilogia: privacidade, anonimato, 

responsabilizaresponsabilizaççãoão
-- Liberdade de expressão Liberdade de expressão vsvs Direitos Direitos 

Individuais Individuais 



Em busca da soluEm busca da soluçção possão possíível: vel: a a 
regulamentaregulamentaçção da redeão da rede

-- a a netnet--etiquetaetiqueta como meio suficiente, baseada no como meio suficiente, baseada no 
primado da responsabilidade do utilizador;primado da responsabilidade do utilizador;

-- lexlex electrelectróónicanica, definida como um direito , definida como um direito 
espontâneo, não decorrente de soluespontâneo, não decorrente de soluçções ões 
puramente estatais, mas nascida da puramente estatais, mas nascida da 
regulamentaregulamentaçção, consequência da prão, consequência da próópria pria 
utilizautilizaçção da Internetão da Internet”” (Elsa Dias Oliveira).(Elsa Dias Oliveira).

-- a legislaa legislaçção estadual;ão estadual;
-- legislalegislaçção internacional; ão internacional; 



Em busca da soluEm busca da soluçção possão possíível: vel: a a 
regulamentaregulamentaçção da redeão da rede

A responsabilidade dos A responsabilidade dos Internet Internet ServiceService ProvidersProviders
pelos contepelos conteúúdos ildos ilíícitos gerados por terceiroscitos gerados por terceiros

MotivaMotivaççõesões: argumento pragm: argumento pragmáático e econtico e econóómico:mico:
Argumento pragmArgumento pragmááticotico: a dificuldade em : a dificuldade em 

responsabilizar os autores, escondidos no responsabilizar os autores, escondidos no 
amplo manto do anonimato;amplo manto do anonimato;

Argumento econArgumento econóómicomico: os ISP, em regra, tem uma : os ISP, em regra, tem uma 
maior capacidade econmaior capacidade econóómica mica 



Em busca da soluEm busca da soluçção possão possíível: vel: a a 
regulamentaregulamentaçção da redeão da rede

A responsabilidade dos Internet A responsabilidade dos Internet ServiceService ProvidersProviders
pelos contepelos conteúúdos ildos ilíícitos gerados por terceiroscitos gerados por terceiros

ContraContra--IndicaIndicaçções:ões:
-- A introduA introduçção de uma censura na rede, pelo ão de uma censura na rede, pelo 

receio de responsabilizareceio de responsabilizaçção dos conteão dos conteúúdos;dos;
-- O aumento do preO aumento do preçço de utilizao de utilizaçção da Internet;ão da Internet;
-- A diminuiA diminuiçção dos padrões de crescimento da ão dos padrões de crescimento da 

Internet Internet 



Filosofia da DirectivaFilosofia da Directiva::

-- Facilitar o crescimento da utilizaFacilitar o crescimento da utilizaçção da Internet;ão da Internet;

-- Inexistência de um dever de controlo por parte dos ISP;Inexistência de um dever de controlo por parte dos ISP;

-- Tendência para a não responsabilizaTendência para a não responsabilizaçção dos ISP;ão dos ISP;

A Regulamentação Específica: 
análise ao Decreto-lei 7/2004 
(Lei do Comércio Electrónico 

A RegulamentaA Regulamentaçção Especão Especíífica: fica: 
ananáálise ao Decretolise ao Decreto--lei 7/2004 lei 7/2004 
(Lei do Com(Lei do Coméércio Electrrcio Electróónico nico 



RegulamentaRegulamentaçção Especão Especíífica: anfica: anáálise ao lise ao 
DecretoDecreto--lei 7/2004 (Lei do Comlei 7/2004 (Lei do Coméércio rcio 

ElectrElectróóniconico
Categorias de Internet Categorias de Internet ServiceService ProvidersProviders::

ISP que se dedica ao ISP que se dedica ao simples transportesimples transporte, definido como o que , definido como o que prossiga prossiga 
apenas a actividade de transmissão de informaapenas a actividade de transmissão de informaçções em rede, ou de ões em rede, ou de 
facultar o acesso a uma rede de comunicafacultar o acesso a uma rede de comunicaçções, sem estar na origem ões, sem estar na origem 
da transmissão nem ter intervenda transmissão nem ter intervençção no conteão no conteúúdo das mensagens do das mensagens 
transmitidas nem na selectransmitidas nem na selecçção destas ou dos destinatão destas ou dos destinatáários;rios;

ISP que se dedica ISP que se dedica àà armazenagem intermediarmazenagem intermediááriaria ((cachingcaching) ) que que éé definido definido 
como a transmissão de comunicacomo a transmissão de comunicaçções em rede que não tenha ões em rede que não tenha 
intervenintervençção no conteão no conteúúdo das mensagens transmitidas nem na do das mensagens transmitidas nem na 
selecselecçção destas ou dos destinatão destas ou dos destinatáários e respeite as condirios e respeite as condiçções de ões de 
acesso acesso àà informainformaççãoão..

ISP que se dedica ISP que se dedica àà armazenagem principalarmazenagem principal, , entendeentende--se a actividade de se a actividade de 
alojamento virtual, ou seja, colocar alojamento virtual, ou seja, colocar àà disposidisposiçção um espaão um espaçço no disco o no disco 
rríígido do prgido do próóprio servidor para hospedar um sitio criado por terceiroprio servidor para hospedar um sitio criado por terceiro. . 



RegulamentaRegulamentaçção Especão Especíífica: anfica: anáálise ao lise ao 
DecretoDecreto--lei 7/2004 (Lei do Comlei 7/2004 (Lei do Coméércio rcio 

ElectrElectróóniconico
Responsabilidade dos prestadores de serviResponsabilidade dos prestadores de serviçços em redeos em rede

Artigo 11.Artigo 11.ºº PrincPrincíípio da equiparapio da equiparaççãoão

A responsabilidade dos prestadores de serviA responsabilidade dos prestadores de serviçços em rede estos em rede estáá sujeita sujeita 
ao regime comum, nomeadamente em caso de associaao regime comum, nomeadamente em caso de associaçção de ão de 
conteconteúúdos, com as especificados, com as especificaçções constantes dos artigos seguintes.ões constantes dos artigos seguintes.



RegulamentaRegulamentaçção Especão Especíífica: anfica: anáálise ao lise ao 
DecretoDecreto--lei 7/2004 (Lei do Comlei 7/2004 (Lei do Coméércio rcio 

ElectrElectróóniconico

Artigo 12.Artigo 12.ºº -- Ausência de um dever geral de vigilância dos prestadores Ausência de um dever geral de vigilância dos prestadores 
intermediintermediáários de servirios de serviççosos

Os prestadores intermediOs prestadores intermediáários de servirios de serviçços em rede não estão sujeitos os em rede não estão sujeitos 
a uma obrigaa uma obrigaçção geral de vigilância sobre as informaão geral de vigilância sobre as informaçções que ões que 
transmitem ou armazenam ou de investigatransmitem ou armazenam ou de investigaçção de eventuais ilão de eventuais ilíícitos citos 
praticados no seu âmbito.praticados no seu âmbito.



RegulamentaRegulamentaçção Especão Especíífica: anfica: anáálise ao lise ao 
DecretoDecreto--lei 7/2004 (Lei do Comlei 7/2004 (Lei do Coméércio rcio 

ElectrElectróóniconico
Artigo 14.Artigo 14.ºº Simples transporteSimples transporte

1 1 -- O prestador intermediO prestador intermediáário de servirio de serviçços que prossiga apenas a os que prossiga apenas a 
actividade de transmissão de informaactividade de transmissão de informaçções em rede, ou de facultar o ões em rede, ou de facultar o 
acesso a uma rede de comunicaacesso a uma rede de comunicaçções, sem estar na origem da ões, sem estar na origem da 
transmissão nem ter interventransmissão nem ter intervençção no conteão no conteúúdo das mensagens do das mensagens 
transmitidas nem na selectransmitidas nem na selecçção destas ou dos destinatão destas ou dos destinatáários, rios, éé isento isento 
de toda a responsabilidade pelas informade toda a responsabilidade pelas informaçções transmitidas.ões transmitidas.

2 2 -- A irresponsabilidade mantA irresponsabilidade mantéémm--se ainda que o prestador realize a se ainda que o prestador realize a 
armazenagem meramente tecnolarmazenagem meramente tecnolóógica das informagica das informaçções no decurso ões no decurso 
do processo de do processo de transtrans--missãomissão, exclusivamente para as finalidades de , exclusivamente para as finalidades de 
transmissão e durante o tempo necesstransmissão e durante o tempo necessáário para esta.rio para esta.



Artigo 15.Artigo 15.ºº Armazenagem intermediArmazenagem intermediááriaria
1 1 -- O prestador intermediO prestador intermediáário de servirio de serviçços de transmissão de comunicaos de transmissão de comunicaçções em rede ões em rede 

que não tenha intervenque não tenha intervençção no conteão no conteúúdo das mensagens transmitidas nem na do das mensagens transmitidas nem na 
selecselecçção destas ou dos destinatão destas ou dos destinatáários e respeite as condirios e respeite as condiçções de acesso ões de acesso àà
informainformaçção ão éé isento de toda a responsabilidade pela armazenagem temporisento de toda a responsabilidade pela armazenagem temporáária ria 
e autome automáática, exclusivamente para tornar mais eficaz e econtica, exclusivamente para tornar mais eficaz e econóómica a mica a 
transmissão posterior a nova solicitatransmissão posterior a nova solicitaçção de destinatão de destinatáários do servirios do serviçço.o.

2 2 -- Passa, porPassa, poréém, a aplicarm, a aplicar--se o regime comum de responsabilidade se o prestador se o regime comum de responsabilidade se o prestador 
não proceder segundo as regras usuais do sector:não proceder segundo as regras usuais do sector:
a) Na actualizaa) Na actualizaçção da informaão da informaçção;ão;
b) No uso da tecnologia, aproveitandob) No uso da tecnologia, aproveitando--a para obter dados sobre a utilizaa para obter dados sobre a utilizaçção da ão da 
informainformaçção.ão.

3 3 -- As regras comuns passam tambAs regras comuns passam tambéém a ser aplicm a ser aplicááveis se chegar ao conhecimento veis se chegar ao conhecimento 
do prestador que a informado prestador que a informaçção foi retirada da fonte originão foi retirada da fonte origináária ou o acesso ria ou o acesso 
tornado imposstornado impossíível ou ainda que um tribunal ou entidade administrativa com vel ou ainda que um tribunal ou entidade administrativa com 
competência sobre o prestador que estcompetência sobre o prestador que estáá na origem da informana origem da informaçção ordenou ão ordenou 
essa remoessa remoçção ou impossibilidade de acesso com exequibilidade imediata e o ão ou impossibilidade de acesso com exequibilidade imediata e o 
prestador não a retirar ou impossibilitar imediatamente o acessoprestador não a retirar ou impossibilitar imediatamente o acesso.

RegulamentaRegulamentaçção Especão Especíífica: anfica: anáálise ao lise ao 
DecretoDecreto--lei 7/2004 (Lei do Comlei 7/2004 (Lei do Coméércio rcio 

ElectrElectróóniconico

.



Artigo 16.Artigo 16.ºº Armazenagem principalArmazenagem principal

1 1 -- O prestador intermediO prestador intermediáário do servirio do serviçço de armazenagem em servidor o de armazenagem em servidor 
ssóó éé responsresponsáável, nos termos comuns, pela informavel, nos termos comuns, pela informaçção que ão que 
armazena se armazena se tiver conhecimento

RegulamentaRegulamentaçção Especão Especíífica: anfica: anáálise ao lise ao 
DecretoDecreto--lei 7/2004 (Lei do Comlei 7/2004 (Lei do Coméércio rcio 

ElectrElectróóniconico

tiver conhecimento de actividade ou informade actividade ou informaçção cuja ão cuja 
ilicitude for manifestailicitude for manifesta e não retirar ou impossibilitar e não retirar ou impossibilitar logologo o acesso o acesso 
a essa informaa essa informaçção.ão.

2 2 -- HHáá responsabilidade civil sempre que, perante as circunstâncias responsabilidade civil sempre que, perante as circunstâncias 
que conhece, o prestador do servique conhece, o prestador do serviçço o tenha ou deva ter tenha ou deva ter 
consciênciaconsciência do cardo caráácter ilcter ilíícito da informacito da informaçção.ão.

3 3 -- AplicamAplicam--se as regras comuns de responsabilidade sempre que o se as regras comuns de responsabilidade sempre que o 
destinatdestinatáário do servirio do serviçço actuar subordinado ao prestador ou for por o actuar subordinado ao prestador ou for por 
ele controlado.ele controlado.



RegulamentaRegulamentaçção Especão Especíífica: anfica: anáálise ao lise ao 
DecretoDecreto--lei 7/2004 (Lei do Comlei 7/2004 (Lei do Coméércio rcio 

ElectrElectróóniconico
Artigo 13.Artigo 13.ºº Deveres comuns dos prestadores intermediDeveres comuns dos prestadores intermediáários dos rios dos 

serviserviççosos

Cabe aos prestadores intermediCabe aos prestadores intermediáários de servirios de serviçços a obrigaos a obrigaçção para com ão para com 
as entidades competentes:as entidades competentes:

a) De a) De informarinformar de imediato quando tiverem conhecimento de de imediato quando tiverem conhecimento de 
actividades ilactividades ilíícitas que se desenvolvam por via dos servicitas que se desenvolvam por via dos serviçços que os que 
prestam;prestam;

b) De b) De satisfazer os pedidossatisfazer os pedidos de identificar os destinatde identificar os destinatáários dos rios dos 
serviserviçços com quem tenham acordos de armazenagem;os com quem tenham acordos de armazenagem;

c) De c) De cumprir cumprir prontamente as determinaprontamente as determinaçções destinadas a prevenir ou ões destinadas a prevenir ou 
pôr termo a uma infracpôr termo a uma infracçção, nomeadamente no sentido de remover ão, nomeadamente no sentido de remover 
ou impossibilitar o acesso a uma informaou impossibilitar o acesso a uma informaçção;ão;

d) d) De fornecer listas de titulares de sDe fornecer listas de titulares de síítios que alberguem, quando tios que alberguem, quando 
lhes for pedidolhes for pedido..



Artigo 18.Artigo 18.ºº -- SoluSoluçção provisão provisóória de litria de litíígiosgios

1 1 -- Nos casos contemplados nos artigos 16.Nos casos contemplados nos artigos 16.ºº e 17.e 17.ºº, o prestador , o prestador 
intermediintermediáário de servirio de serviçços, se a ilicitude não for manifesta, não os, se a ilicitude não for manifesta, não éé
obrigado a remover o conteobrigado a remover o conteúúdo contestado ou a impossibilitar o do contestado ou a impossibilitar o 
acesso acesso àà informainformaçção são sóó pelo facto de um interessado arguir uma pelo facto de um interessado arguir uma 
violaviolaçção. ão. 

2 2 -- Nos casos previstos no nNos casos previstos no núúmero anterior, qualquer interessado mero anterior, qualquer interessado 
pode recorrer pode recorrer àà entidade de supervisão respectiva, que deve entidade de supervisão respectiva, que deve 
dar uma soludar uma soluçção provisão provisóória em quarenta e oito horas e logo a ria em quarenta e oito horas e logo a 
comunica electronicamente aos intervenientescomunica electronicamente aos intervenientes. ???

RegulamentaRegulamentaçção Especão Especíífica: anfica: anáálise ao lise ao 
DecretoDecreto--lei 7/2004 (Lei do Comlei 7/2004 (Lei do Coméércio rcio 

ElectrElectróóniconico

. ???



CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES
Os Internet Os Internet ServiceService ProvidersProviders são responssão responsááveis pelos conteveis pelos conteúúdos que dos que 

colocam na redecolocam na rede

O ordenamento jurO ordenamento juríídico de forma inequdico de forma inequíívoca estabeleceu o princvoca estabeleceu o princíípio da pio da 
irresponsabilidade dos ISP pelos conteirresponsabilidade dos ISP pelos conteúúdos de terceiros, pelo que sdos de terceiros, pelo que sóó em em 

casos excepcionais casos excepcionais –– tipificados na lei tipificados na lei –– éé leglegíítima a perseguitima a perseguiçção judicial dos ão judicial dos 
prestadores de serviprestadores de serviçço na Interneto na Internet

Concordamos! Concordamos! ÉÉ nossa convicnossa convicçção que a ão que a éética de responsabilidade que deve tica de responsabilidade que deve 
nortear a vida em sociedade, tem como pedra angular a imputanortear a vida em sociedade, tem como pedra angular a imputaçção dos ão dos 

factos aos verdadeiros autores e não se compadece com o embarcarfactos aos verdadeiros autores e não se compadece com o embarcar nas nas 
teorias pragmteorias pragmááticotico--utilitutilitáárias na primeira dificuldade. Mais. A solurias na primeira dificuldade. Mais. A soluçção fão fáácil de cil de 
responsabilizar os ISP seria um propulsor da impunidade dos utilresponsabilizar os ISP seria um propulsor da impunidade dos utilizadores da izadores da 

Internet.Internet.

DefendeDefende--se a intransigente defesa da privacidade na Internet, que se se a intransigente defesa da privacidade na Internet, que se 
reconhereconheçça o Direito ao anonimato na rede, mas pugne pela a o Direito ao anonimato na rede, mas pugne pela 

responsabilizaresponsabilizaçção dos infractores, não admitindo a cobardia informão dos infractores, não admitindo a cobardia informááticatica



CONCLUSÕESCONCLUSÕESCONCLUSÕES
Não escondemos que os ISP desempenham um papel cada vez mais actNão escondemos que os ISP desempenham um papel cada vez mais activo ivo 

no meio judicial; apenas sustentamos que devem recuperar o seu vno meio judicial; apenas sustentamos que devem recuperar o seu verdadeiro erdadeiro 
papel na Sociedade de Informapapel na Sociedade de Informaçção; o papel de colaboradores da justião; o papel de colaboradores da justiçça, não a, não 

de jude juíízes, nunca de justiceiroszes, nunca de justiceiros……

Reputamos ser abusivo e pernicioso onerar e possibilitar que os Reputamos ser abusivo e pernicioso onerar e possibilitar que os ISP retirem, ISP retirem, 
por sua livre iniciativa, contepor sua livre iniciativa, conteúúdos da rede. Esta dos da rede. Esta éé uma decisão que não pode uma decisão que não pode 

ser discricionser discricionáária, nem motivada por fundados receios de uma coria, nem motivada por fundados receios de uma co--
responsabilizaresponsabilizaçção pelo teor dos mesmosão pelo teor dos mesmos

Atribuir a uma Entidade Administrativa a prerrogativa de aplicarAtribuir a uma Entidade Administrativa a prerrogativa de aplicar Direito a Direito a 
casos concretos casos concretos éé uma soluuma soluçção complexa, que deveria exigir um mais ão complexa, que deveria exigir um mais 

cuidado estudo. Não sem reservas, acatamocuidado estudo. Não sem reservas, acatamo--la. No entanto, insurgimola. No entanto, insurgimo--nos nos 
contra a solucontra a soluçção legal de criar uma acumulaão legal de criar uma acumulaçção de competências na ão de competências na áárdua e rdua e 

complexa tarefa de decidir quais os contecomplexa tarefa de decidir quais os conteúúdos que devem, ou não, dos que devem, ou não, 
permanecer na redepermanecer na rede
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